


Z Science Ficton na Ty

Po Dniach Fantastyki w Staszowie (piszemy o

nich na sit 59) mewo z marszu (26-28 X 84i

przyszo nam wspóorganizowa razem z Polskim

Stowarzyszeniem Mosmkow Fantastyki i Do-

mem Sztuki na warszawskim Ursynowie imprez

o zupenie mnym charakterze „Z Science Ficvon

na Ty", bo tak hasowe nazwa.Smy lo spotkanie

byto imprez otwarta, nastawiona na zaintereso-

wanie literatur fantastyczn ludzi dotychczas ie-

dyme luno z ni zwizanych. Z l mysia zosta'

przygotowany program w którym nie zabrako lil-

mow i spotka auiorsKich. gieloy ksiek Sr i

pokazu gier komputerowych Przybyy tumy

Przez obszerne korytarze gocinnego Domu

SftUM 1'udno si byo przecisn Mimo to uwa-

amy, ze nie w peni spenilimy nasze zamierz

nia. bo publiczno skadaa sie przede wszysi

kim z tanów Dato w ien sposób zna. o sobie

ziawisko bdce czsto utrapeniem dziaaczy

spoo znaKu SF Po prostu wikszo mioników
fantastyki to ludzie cenicy przede wszystkim in-

tymny odbiór literatury

Bardzo ciekawy byt program filmowy, w którym

wród dziewiciu prezentowanych obrazów po
kazano dwie absolutne nowoci: „.T." i „Gr w
woin" (War games) Nie mnie, interesuice byy
dyskusja panelowa z udziaem Macieia

wskiego. Andtzeia Niewiarowskiego i f

Olcetena oraz spotkania autorsKie z Januszem A
Zaidiem Maciejem Parowskim. Krzysztofem Bo-

rumem i Adamem hoilankiem Duym powodze-

niem cieszy si prowadzony przez naszych ie-

daKcyinych kolegów Jacka Rcdka i Daroslawa

Torunia pokaz gier komputerowych. Dla osób

kiore w science fiction bardz«i ceni science zo-

staio zorganizowane spotkanie z zespoem tele-

wizyjnego programu .Spectrum Odbyto sie

ownie spotkanie z nasz redakcj.

Wszelkie -ekordy powcozenia, mimo obaw 0'

ganizatorów pobia gieda ksic-K SF, na ktorei

w atmosferze emocj' towarzyszcej lego typu

aukcii mona byo zakupie par unikatowych |uz

tytuów

Oprócz lego miosncy tantastyki mogli uczest-

niczy w konkursie wiedzy o twórczoci Stanisa-

wa Lema. w kwize Skojarzen.a", w pokazie stei

dow z malarstwem SF i w konkursie literackim im

m niopowiadanie Specjalnie d:a dzieci zorgarn

zowano byskawiczny konkurs rysunkowy na le-

mat .Ursynów w roku 2000'

T bogata ofert kulturalna uzupeniay wysta-

wy grafik i ksiek oraz specjalne stoisko z pla-

katami znaczkami

ne przez PSMF

Tak wiec kady kto tylko miatoi

laniastyka na Ty. mogt znale w czasie tych

trzech padziernikowych dni cos interesujcego

dla siebie Dziekuiemy serdecznie uczesinikom i

(B.M.)

Wydawnicze zagadki

Jedn z osobliwoci amerykaskiego ryn-

ku ksigarskiego jost obecnie takt, e wy-,

dawmetwa albo pac bardzo duo. albo.

w ogóle nic. Charakterystyczny przykad to

zadziwiaiacy los dwóch angielskich auto

row. których ostatnie ksiki nie znalazy w
Ameryce adnego wydawcy J.G Baliarda i

Chnstophera Pnesta. .Zarówno jeden. iak i

drugi pisz niekonwencjonalne opowiada-

nia, dla których na rynku amerykaskim
najwidoczniej brakuie zainteresowania l
ksiek J G. Baliarda me wydano w Amery-

ce powieci „Heiio America'" (1981) i zbio

ru ostatnich opowiada pod wspólnym ty-

Near Futur" (1982).

~he Affirmaiion"

SFw kraju i na wiecie
(1981) Chr. Priesta Najnowsz natomiast

powie Ballarada ..Empire ol ihe Sun ' za-

kupia amerykaska firma wydawnicza Si-

mon and Schuster za kwot 80 000 dola
rów. Ksika zostaa tez uznana przez

Book-of-the-Month Bookclub oraz Oualily

Paperback Bookclub za najlepsz ksiazke

miesica. Z kolei Pnest otrzyma 82 000
dolarów za sw powie . The Glamour" od
amerykaskiego giganta wydawnezego
„Doubieday" i Jonaihana Cape'a z Angin

Powie Baliarda ukae si jesieni w Ang-
in nakadem Victora Gollancza, pierwszego
wydawcy Baliarda. podczas gdy iego os-
tatnie ksiki wyda Jonathan Cape. Akqa
reklamowa tej ksiki jest niezwykle szero-

ka, wydaje si jednak, ze iest opacalna
prawa autorskie za wydanie kieszonkowe
sprzedano w Angin Granadzie za 55 000
funtów, co jest chyba najwiksz sum u-

zyskan kiedykolwiek przez Gollancza Na
kad pocztkowy w Angin wynosi 15 000
egz.. stanowi wic znaczny postp w po-
równaniu do stosowanych uprzednio

2000-3000 egz Powie traktuie si iako
kandydatk do naiznakomitszei nagrody li-

terackiej Wieikiei Brytanii, „Booker Prize".

..Empire ot the Sun" róni si od wczeniej-
szych powieci fantastycznych Baliarda.

Jest o ksika realistyczna, czciowo au-

tobiograficzna, jakkolwiek likcyina, a nawet
fantastyczna. Baliarda, urodzonego w 1930

r w Szanghaju internowano podczas II

wojny wiatowej w japoskim obozie jenie-

ckim dla cywilów W swoiei powieci opi-

suje analogiczne przeycia modego
"chopca. Jima - przystosowanie si boha-
tera do sytuacji w obozie, narastajc stop
niwo identyfikacj z Japoczykami, a pó
niei równie z amerykaskimi lotnikami,

pojawiaiacymi si coraz czeciei na niebie
-

i czyni to w sposób mistrzowski. Tematy-

ka i akcja zapewni ksice niewtpliwie

ogromny sukces.

Amerykaskie nagrody Nebula, przyznane
przez SFWA (Science Fiction Wnters ol A-

merica) wrczono 28 kwietnia 1984 r w
Long Beach. Laureatami w poszczegól-

nych kategoriach zostali

• nailepsza powie David Brin - ,Starti-

de Rismg".

• najlepsza nowela Greg Bear „Hard-

fought",

• nailepsza nowelka: Greg Bear - „Blood
Musie",

• najlepsze opowiadanie
zois - „The Peacemaker",

• Grand Master Award - Andre Norton.

Nagrody amerykaskiego biuletynu infor-

macyjnego literatury SF ..Locus" otrzyma-

y
• najlepsza powie SF David Brin -

..Startide Rismg",

• nailepsza powie ..fantasy": Manon
Zimmer Bradley - „The Mists of Avalon"

(absolutny bestseller ponad 100 000 egz.

sprzedanych w RFN),

• najlepsza powie debiutancka. R.A.

MacAvoy - „Tea with the Black Dragon",

• najlepsza pozycja literatury sekundar-

nej: Charles Platt- „Dream Makers", tom II.

(wywiady z autorami SF),

• najlepsza mimpowie Michael Bishop
- ..Her Habilme Husband".
• nailepsza nowela George R.R. Martin -

„Ihe Monkey Treatmenl".

• najlepsze opowiadanie James Tiptree.

Jr - ..Beyond the Dead Reed".

• najlepszy wybór opowiada Roger e-
lazny - „Unicom Variations",

• nailepsza antologia Terry Carr - „The

Best Best Science Fiction of the Year nr

12".

• nailepszy ilustrator Michael Whelan,

najlepszy magazyn „Locus",

• najlepsze wydawnictwo SF:

(Del Rey).

„Locus" to ukazuicy sie co miesic w
naktadzaie kilku tysicy egz biuletyn infor-

macyjny literatury SF i fantasy Sonda byt

przeprowadzony wród 995 czytelników

jest to wicei gosów, niz w
powania laureatów na
razem wzitych.

Równie inny magazyn informacyjny,

„Science Fiction Chronicie", wydawany
przez Andrew Porlera przeprowadzi w
1984 r swó| pierwszy sonda Oto wyniki:

• nailepsza powie Tim Powers - „The
Anubis Gale".

• najlepsza mimpowie: Michael Bishop
- Her Habilme Husband".
• najlepsza nowela: Kim Stanley Robin

son - „Black Air".

• najlepsze opowiadanie: Gardner Oo-
zois - ,jhe Peacemaker",
• najlepsze osignicie dramatyczne:
,.The Return of the Jedi",

• najlepszy wydawca magazynu profes-

jonalnego: Edward I .
Freman - ,,The Ma-

gazine of Faniasy and Science Fiction",

• najlepszy wydawca ksiek: David Har
twell z „Timescape Books" w Pocket
Books (w tym samym czasie Hartwell .

straci posad, a wydawanie jego serii wy-
dawniczej wstrzymano ze wzgldu na brak

sukcesu),

• najlepszy ilustrator profesjonalny: Mi-

chael Whelan.

• najlepszy magazyn pi

Science Fiction Chronicie.

• najlepszy fanzin „F"
Glyer).

• najlepszy tan-autor Richard Geis.

• najlepszy tan ilustrator: Alexis Gilh-

land,

• najlepszy ukad okadki magazynu „A-

nalog",

• najlepszy ukad okadki ksiek: Ace
Books.

Powieci cykliczne s w literaturze SF nie-

zmiernie popularne Coraz czciej zdarza

si. ze serie, których pocztki byy raczej

skromne, zdobyy sobie z biegiem czasu
szerok rzesz zwolenników, a wiele z nich

znalazo si nawet na listach bestsellerów

(jak np. cykl „Xanth" Piersa Anthony'ego
albo „Dragonriders of Pern" Anny MacCaf-
frey). Najwikszym sukcesem moe posz-

czyci si seria Franka Herberta „Dune",
która rozrosa si juz do 5 omów Za kady
kolejny tom autor otrzymuje coraz wiksze
zaliczki. W nieco mniejszym stopniu wi-

doczne to jest w cyklu „Darkover" Manon
Zimmer Bradleya lub ..Riverworld" Philipa

Jose Farmera
Niektórzy autorzy po kilkunastoletniej

przerwie powracaj do swoich poprzed-
nich udanych powieci. I tak Asimov piszc
„Foundation s Edge" stworzycz czwar
t cyklu, a „The Robots of Dawn" stanowicz trzeci cyklu o detektywie-robocie,

Lije Baileyu.

Obecnie Frederik Pohl ukoczy jedn z

najbardziej udanych satyrycznych powie-
ci SF. ,,The Space Merchants" (wydana w
1953 r., napisana wspólnie z Cyrylem M
Kornbluthem) osigna do chwili obecnej
czny nakad kilku milionów egzemplarzy
Pohl napisa cig dalszy ju sam (Kornblutti

zmar w 1957 r ) pod tylutem „The Mer-
cnants s War' Powie ukae si w lutym

i r nakadem nowojorskiego wydaw-

(F.R. I A.H.)



I Zwolennicy „heroic fantasy" z radoci przeczytaj dwa opo-
wiadania z zapocztkowanego przed pówieczem cyklu o
Coname z Cymmeni - barbarzyskim herosie wdrujcym

I od przygody do przygody po wiecie sprzed 12 tysicy lat.

|
Jedno z opowiada napisa twórca Conana - Robert E. Ho-
ward, drugie - kontynuatorzy cyklu - Lin Carter i Lyon Spra-

gue de Camp Na ilustracjach natomiast przedstawiamy Co-
nana z filmu Jonna Miliusa

i nowele

Alfred Elton van Vogt
Potwór

Idris Seabright
Zwarcie w klatce piersiowej

Lin Carter i Lyon Sprague
Spotkanie w krypcie

Robert E. Howard

„ ..Waciwie mogta by uyta dowolna cz szkieletu, jednak naj-

oywienie, najpeniejsza rekonstrukcje osigano wtedy.

t uyty

.,- Czy jeste pewna, ze sama ponosisz win za swoje ktopoty ze

swadbiemem? - spytat dziwnie zmienionym gtosem
- No chyba lak mi si zdaie Przecie w obydwu wypadkach m-
czyznom nic nie brakowao - Majo' Briggs nie odrywaa oczu od

Nagle dreszcz przebieg' Conana po plecach - w odlegtym kcie

pomieszczenia, na ogromnym kamiennym tronie siedzia nagi olbrzym

z obnaonym mieczem na kolanach W migoczcym blasku pomieni

trupia czaszka spogldaa pustymi oczodoami ..."

„, Gigantyczny, czarny pajk szarowa tak odyniec na swych omiu
grubych, wochaiych nogach, kapic jadem z ohydnej paszczki. y-

i poncych lepi w których czaia si straszliwa mteli-

Powie

Arthur C. Ciark
Miasto i gwiazdy (2)

Dokoczenie powslaei w li

szych autorów science dclion

Z polskiej fantastyki

Leszek Kraskowski
System Jordana 46 „. Witamy w roku 2385 Program 150-letniej hibernacji uwaamy za

zakoczony..."

Konrad Fiakowski
Telefon wigilijny 49 ,.- Chwileczk - powiedzia operator - sprawdz w tych starych Ksi-

kach me w Komputerze Tak bdzie pewniej.

"

Maciej Gaoszek
Manua skazanego
Wyrónienie w konkursie „Fantastyki"

50 Od dzisiai ma pan Kategori B Std do kasacji niedaleka droga
Musi pan nad sob popracowa Dla., spoeczestwa."

Krytyka

Recenzje 54 T Zbigniew Dworak o W niebo wpatrzonych" Willyego Leya. Maciei

Parowski o flecie z mandragory" Waldemara ysiaka i Leszek Bugaj-

ski o „Surrealnei wyobrani i poezji" Magorzaty Baranowskiej.

Sownik polskich
autorów fantastyki 56

Karol Irzykowski (1873-1944) - czoowy krytyk literacki okresu mi-
dzywojennego by lakze autorem nowel fantastycznych Fragmenty

lednei z nich - .Arki - zamieszczamy na „pozótktych kartkach".

Dni Fantastyki

Staszów 1984 59
W dniach od 4 do 7 padziernika 1984 r. odbyo si - tradycyjne ju -

spotkanie pisarzy, krytyków, wydawców, tanów i zwykych czytelników

Nauka i SF

Wind na orbit

Gwiazda mierci

Przyjmijmy, ze którego dnia ludzko bdzie dysponowa odpo-
wiednio wytrzymaym matenatem. pumy wodze fantazji i spójrzmy w
P'zysz'os odleg o kilka tysicy lat...

Czy przebieg ewolucji na Ziemi jes

»-> Mace, iowieck, o niezwyM.

zaleny od bliniaczei siostry

Poezja i fantastyka

Jerzy uawski 64 Kjrzsi NiewadOwSkl przedstawia sylwetk autora trylogii ksizyco-

1 ••'vOf"ym tfabe Zwycizca - Stara Ziemia) oraz iego wier-

sze



Gdy doidzte do Was to. co w lei cnwili

pisze, bodzie zima Wedug przewidywa,
ma lo byc wynikowo osua pora zimowa A
ja pragn opowiedzie o babim fecie"

wród kolorowej Puszczy Sandomierskiej

w padzierniku - dla Was - zeszego roku.

dla -.'nie jeszcze roku bielcego Om Fan

lasiyki, podczas których rozdalimy pier-

wsze literackie nagrody Sf w cigu dotych-

czasowei. ponad dwuletniej egzystoncp

naszego pisma. iak |uz donosilimy, odbyty

Sie w 1984 r w Staszowie, a raczej w przy-

staszowskim Golejowie. niedaleko Tarno

brzegu Obecnych byto dwudziestu jeden

pisaizy. czyM prawie cala czoówka literac-

ka polskiej lantaslyki oraz jedenastu kryty

kow ( Wyjtkowa i niezwyka to bya oka

zia. zarówno dta men samych, iak i dla la

now - do wymiany pogldów, dyskusji

Byto lez radio, telewizja oraz wydawcy z

mlormacjami o ksikach, które w najbliz-

da
lotez w)ipetniono po brzegi sale osrod

ka, goszczcego mioników i twórców

science tiction z caego kraiu, a take, nie-

stety nielicznych, z zagranicy (mm pisarze

Szabo i Csornay z Wgier oraz Hemer
Rank z NRO), gdy doszo oo spotkania

Iwaiz w twarz tych, co ksiki przygotowuj

z autorami i czytelnikami Niektórzy mówili

potem ze ta publiczna spowied wydaw-
ców wobec tumu krytycznie ustosunkowa-

nych do ich dziaalnoci edytorskiei czytel

Alków, stanowia kulminacj caej imprezy

A przecie impreza ta mogta poszczyci sie

naprawd bogactwem spotka autorskich,

kiermaszem ksiek unikatow historycz-

na wystaw memal wszystkich ksiek z

dziedziny SF dotychczas u nas wydanych

(take tumacze) oraz fachowymi retorata

rm takich tuzów naukowej krytyki jak Ry
szard Handke czy Antoni Smuszkiewicz.

autor ..Zaczarowanej gry''

Niestety mimo pogodnego na ogol na
slroju. podsycanego wspania naprawd
auia i penymi grzybów lasami ludzie po
spotkaniu z wydawcami wyszli z sali skwa
szem

I ram wspógospodarzom imprezy,

miny zrzedty. kiedy usyszelimy, ze takie

renomowane lirmy edytorskie. |3k ..Czytel

nik" czy ..Iskry " s w stanie, na skutek irud

nosci pohgrafioznycn i kopotów z papie

rem, oterowac setkom tysicy oczekuj-

cych na nowoci - po kilka (') zaledwie

tomów oryginalnej rodzimej i tumaczonej

literatury rocznie Byskotliwie zabrzmiaa

na tym ile krociowa oterta Krajowej Agencii

Wydawnicze)
Ale i ona budzia rnae nadzieje gdy

wyszo na jaw. ze w roku biecym ukazay

si dotychczas w tei oficynie zatedw.e

Edytorzy me kryli, ze znajdujemy s-e w
..dotku wydawniczym ' /reszta zwyky po
zeracz literatury fantastycznej i codziennei

praktyki beznadziejnego krenia po ksi
garniach doskonale si orientuje sam w
sytuacji Niczego nie ma na ladach. Po ok-

resie ostatnich dwu lal, kieóy to wydawao
sie. ze bylimy wiadkami przeomu, kiedy

roczna produkcja wydawnictw z dziedziny

scence tiction pocza szybko pi sie ku

szczytowi wymarzonych stu tytuów rocznie

(niestety, nawe! wówczas nie zdobytemu),

nadszed gwatowny
i jake juz nieoczeki-

wany spadek Tym baraziej dziaa to roz-

czarowuico
Rosn ceny ksiek na czarnym rynku.

Ksika, która powinna byc atwo dostp
nym, codziennym, zwykym, naturalnym

przedmiotem, urasta do roli zbytku, jest ra-

rytasem

Dziwi nas take polityka wielu wydaw-
nictw Cierpic Z' jednei strony na kryzys

materialny, na brak lunduszy. me sigaj
one po literatur fantastyczn znakomicie

si sprzedajc Za to iiez zamiast literatury

ronego rodzaju poradników, przyczyn

karstwa. rzeczy o paranauce /reszta po

oo wylicza

Ja me twierdze, ze takie rzeczys w ogo-
l niepotrzebne -

,
kada potwora znajdzie

swego amatora" mówi przysowie Ale wi

dz tak jak i wielu innych, ze science liction

miewa u nas jakiego szczególnego pe-

cha
Oczywicie ci wydawcy którzy uczestni-

czyli w Omach Fantastyk, to ludzie doce
majcy w peni wartoci i waioiy gatunku

bdcego zreszt, czy si to komu podo
ba. czy me. gatunkiem petnym dydaktyzmu
lub zawsze przynajmniej nim zabarwionym

Zdaj si lego natomiast prawie zupelme
me dostrzega na przykad kompilatorzy

podrczników dla modziey szkolnej lub

ci, co to dobieraj modym obowizkowe
lub nadobowizkowe lektury miem twier-

dzi, e s om szczególnie lepi na lanta-

styk. a ich rozeznanie w lej gazi literatury

równa sie zeru To zreszt nie |edyne grze-

chy' uk<adaczy ksiek szkolnych i lektur

dla dzieci i modziey lepot swa. co gor-

sze, objawiaj rowmez w stosunku do sa-

mych zainteresowa naszego modego po-

kolenia, me umiejc kompletnie dostrzec

lego gustów i zamiowa A gdzie tu socjo-

logowie czy psycholodzy9

Lepiei si zreszt me denerwowa
wsrod tei piknei aury ..babiego lata", sta-

nowicej iak gdyby przeciwstawne to do
tego typu refleksji Pragn bowiem o iesz-

cze jednym powiedzie w zwizku ze sta-

szowsk imprez A mianowicie o ogrom-
nej chonnoci ludzi mieszkajcych na pro-

wincji chonnoci i yczliwoci ob|awiane|

wobec zjawisk kulturowych Nie zawsze
bywaj na nie dostatecznie przygotowani,

ale to nie ich wina. gdy ksiek, jakie lubi,

programów, jakich chtnie by suchali czy

ogldali przede wszyslkim w telewizji, ale

lakze i w kinach jak na lekarstwo, a mao
iesi okazji do kontaktów z ywymi autorami

ksiek czy ywymi widowiskami teatral-

nymi S wic na razie bierni i surowi, tylko

potencjalni odbiorcy, do których trzeba do-
piero dotrze z propozycjami i konkretnymi

programami

Oczywicie bierno która czsto w ta-

kim terenie rzuca si w oczy. nie iest jed-

nake tam regu My wybralimy Staszów i

lego okolice me przypadkowo Powsta tam
bowiem i dziaa ywo Klub Fantastyki

PSMF i on ma szans sta si i nawet po-

woli iuz staje si odnowicielem czy te lor-

poczt dziaa kulluiowych w swoim regio-

nie. Jest lo wic okolica, w które) dziaania

kulturowe rozpoczynaj si me od klasyki,

lecz od science liciion W peni wiadomi
s tego gospodarze imprezy - panowie Ja-

nusz Monte i Jan ukowski (prezes oraz

sekretarz klubu) oraz ich pomocnicy Im za-

ley na kontynuacp spotka i seminariów z

profesjonalistami i tanami SF A my moe
cigle nie znamy dobrze kraju Moz me
tylko lulai kultur inicjuje grupa zwolenni-

ków gatunku nie budzcego wielkiej esty-

my w rodkowiskach tzw. normalnych
twórców. Pisz o tym bez kompleksów. Bo
powiedzcie, kio lu normalny?

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0

Adam Hollanek

02-784 Warszawa-Ursynów, uf. Suby Polsce 2

tel. 43-88-91 (czy wszystkie dziay)
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Czytelnicy i „

LDOWANIEXXIII
Na czoo tematyki ostatnio otrzymywanych prze-

ze mnie listów Czytelników wysuwa si sprawa

lantasy. Dalibóg nie spodziewaem si. ze zapre-

zentowanie kilku zaledwie pozycji, dajcych pew-

ne pojcie, na czym wspóczesna ba fanta-

styczna polega, wywoa az laka burz. Panowie

staj si czasem wprosi nieobiiczalnT

Wysadz redakcj
Chaalem Panu zwróci uwag, ze drukowanie

komiksu w rodku numeru me ma sensu, gdy -

jeli chce zachowa komiks w rodku numeru -

me wyrywa/c go. 10 dostan oczoplsu na sku-

tek czytania powieci na surowo, bez obróbki in-

troligatorskie/ Jeeli zaprezentuje pan jeszcze

jednpowie z wszawego gatunku fantasy (ow-

cy smoków) lo wysadz wasz redakcj w powie-

trze w czasie \% godzin pracy...

podpis nieczytelny

Ztym pomysem jestpowicane jednego nume-

ru najahs jeden lemat Nie wszystkich interesuj

smoki lub inne lantasy. tak aby musieli to czyta

od deski do deski Gdzie u was Dick.
J '

klasycy pojawiaj si od wita?

Przed chwil skoczyem czyta numer „Fanta-

styki' powicony lantasy Ten rodzaj wtasme

jest moim ulubionym Bardzo chciabym wam po-

dzikowa za taki. a nie inny charakter numeru.

Aleksander Jazbskl z Warszawy

No ico7 Takie bajki powstaj tylko za granic, a

Polacy to gsi. swoich bajek pisa nie potrafi A
moe me chc7 Stalimy si cholernymi realista-

mi, /nudziarzami Wstyd.

Ryszard Dorckl z Krakowa

Jak laniasy me dostan, chwyc pismo, rzn o

Lucjan L (z zawodu pilot!

Tak dobrze wystartowalicie z materiaami z po-

granicza nauki i paranauki I to zupenie znikno

ze stron „Fantastyki". A przecie najwybitniejsi

uczeni wiata ustosunkowuj si dzisiaj do zja-

wisk, które dopiero z czasem nauka przyjmie na

swój warsztat lub odrzuci. Piszecie o p
punktu widzenia

,

jako nikt nie robi

Jan Bartyfa z Poznania

Skd wasza ciga niemono
Zamieszczajcie, zamiast takich posterów, jakie

wydalicie, afisze z modelami statków kosmicz-

nych, znanymi z powieci fantastycznych u nas

popularnych oraz z filmów. Pokazujcie na tych afi-

szach krajobrazy okolic nieistniejcych na naszej

planecie, ale moliwych gdzie indzie/ I istoty, i

roliny, a przede wszystkim zwierzta i potwory

kosmiczne. Takie postery to wam pójd, ze ha.

J.Lze

Czy mona otrzyma miesicznik „Fantastyka ' z

banku rezerw Wasze/ redakcji7Jeli tak. to czy to

wiedz

Tadeusz Domowacki z Prze/my Wysokie/

Od kilku lat pasjonu/ si literatur lantysiyczno-

naukow \obecnic mam 36 lat), kupujc wszyst-

ko, co tylko ukazuje si na naszym rynku wydaw-

niczym. W tym równie wydawany przez was mie-

sicznik „Fantastyka". Niestety, mieszkam w ma-

lej miejscowoci, pod Kielcami, gdzie jest tylko

jeden kiosk Ruchu, który otrzymuje i egzemplarz

„Fantastyki ",
i zdarza si. eko mnie ubiegnie i

oczekiwamego kolejnego numeru me udaje si

ostatni numer „Fantastyki" by-

em zachwycony Fantasy to jestco. Tymczasem

okazao si. ze na cay numer przypadaj trzy

opowiadania lego gatunku. Z tego jedynie „Kró-

lestwo ciem"zasuguje na miano dobrego, a „Re-

gua Nazwisk " bya juz drukowana w tomie opo-

wiada Dotychczas redakcja wstrzymywaa si
od wszelkiego rodzaju powtórze...

Marcin Szewczyk

Wicej nauki
Me lubi lantasy Jestem zwolennikiem tylko

literatury fantasyczno-naukowej, a niestety opo-

wiada tego typu bywa coraz mniej Fatalnie ze

zmniejszy si dzia „nauka", to mnie niepokoi.

Iz

Marek Idzlak z Sitkówki

„Fantastyka" w ogromnym tempie znika z kio-

sków Za kadym razem, kiedy chc / kupi,

musz obej wszystkie kioski w miecie Cieka-

w rzecz iest. ze do kadego kiosku przychodzi

po jednym egzemplarzu. Nie wiem, czy gdzie in-

dziej lak le si dzieje jak u nas..

PS. Co si stao z programem „Fantastyki" w
TV?

Piotr Kujawa z Koa

Skd ta wasza ciga niemono 7 Macie duzy

nakad, pismo jest rozchwytywane, a wy nakadu

me potraficie wywalczy wikszego jeszcze ani

objtoci odpowiedniej, abycie mogi' sprosta

swoim obowizkom wobec czytelnika (jestecie

jedyni na rynku) Nie potraficie wywalczy pa-

pieru lepszego iz wyjtkiem okadek I am wielu

innych rzeczy Jak lo waciwie si dzieje? Prze-

ny Was czyta, mamy prawo wy-

kiwa, które Was wyda-

i czytelników. Gdzie on <"

Czemu na waszych jake poczytnych przecie

amach me spotyka si w ogol prawie wypowie-

dzi polskich uczonych na róne, interesujce zre-

szt me tylko lantastów. tematy? Nauka wyrosa z

fantazji, z marze z lantasy (bani) lakze. Co si

robi nowoczesnego w pracowniach naszych u-

czonych. jak oceniaj om rozwój wiatowej nauki,

co mysi, oto pytania, na które niestety bardzo

mato odpowiedzi w pismach do tego szczególnie

przeznaczonych Moz wic u nas, lantastów. dla

nas lantastów warto by zamieci takie wanie
o

k...

Iz

Nie wierz w to, ze „Fantastyka" me moe miec

wikszego nakadu i wkadki z okadk do po-

wieci wewntrz. Olbrzymia popularno Fanta-

styki" chyba Was do lego przekona, abycie za-

czli o to walczy ..

Piotr Wróblewski z Pyskowic

Teraz przez chwil ja

Do dyskusji tanlasy me chc si na razie tnie-

i lo rzecz natu-

ralna, umylnie t sprzeczno podczas tych na-

szych ..Ldowa' eksponuj, aby Czyieinicy zda-

li sobie sprw z trudnoci redagowania pisma i

dogadzania wszystkim A lakze. eby dobrze po-

jli potrzeb tolerancji, szacunku dla pogldów

osób drugich.

Kierujc si seri listów nadsyanych oslainio.

iu podjlimy decyzj w sprawie zamieszczania

wypowiedzi naszych polskich uczonych o nauce.

Uznajemy len postulat za suszny i stopniowo

bdziemy go urzeczywistnia w postaci odpo-

wiednich materiaów Prosz jednake stale pa-

mita o dystansie czasowym, iaki dzieli Was
Czytelników od nas redagujcych Co my dzisiaj

przygotowujemy - moecie czyta dopiero za

Bardzo przykre s kierowane pod naszym ad-

resem zarzuty w sprawie: niedocierania do Was
prenumeraty, numerów wydrukowanych wadli-

wie, maego nakadu pozwalajcego na wydzie-

lanie po jednym numerze na jeden kiosk Szcze-

gólnie d'aslycznie wyglda syluacja z moliwo-

ci kupna Fantastyki w maych miejscowo-

ciach Do wielu w ogóle nie docieramy. Tak. to

bolesne Ale zarzut, ze me walczymy o zwiksze-

nie liczby egzemplarzy „Fantastyki ", o wiksz jej

obieto i lepsz lako papieru jest niesusz-

ny.

Otó walczymy. Od momentu, gdy przekonali-

my si. ze nie lestemy dzieckiem niekochanym

na rynku I iuz si drukuje o 50 tysicy numerów

wicej 1 Nakad wzrós do 200 tysicy
I
nie to

napawa zadowoleniem, e pod wzgldem naka-

du zaimuiemy drugie po amerykaskim „Omni'

miejsce w wiecie, lecz lo, ze odtd bdzie nas

mogo czylac klkadziesit do kilkuset tysicy

osób wicej Bo przecie kady numer czyta czy

przeglda nie sam |edynie kupuicy. lecz i jego

rodzina, koledzy Wywalczy si nam tez udao

lepsze okadki, jestemy iuz z ich powodu, jak to

si mówi, „podobni do ludzi". Ani na chwil nie

przesiaiemy zabiega o zwikszenie obiioci.

Mamy leszcze mnóstwo innych bolczek, u-

lrudniajcych nam redagowanie - kopoty lokalo-

we, komunikacyjne, drukarniane i lak dalej, i tak

dalej Kio nie ma kopotów'' i jeszcze jedno - pro-

sz n,e myle,e powodzenie przewraca nam w
n. ze zastygamy w rutynie Nic podobne-

krytyczny do naszej pra

diujemy listy od Was, zr

z Was uzna. iz zmieni naley

Tylko nie mczcie nas o prenumeraty i medo-

starczone numery. To nie nasz resort, lecz nasze-

• go dystrybutora - my numerami, kióre otrzymuje-

my dla redakcji ledwo zdoamy obdzieli nasz

zespó i autorów, którym si nale Nie mamy z

czego stworzy rezerwowego banku egzempla-

rzy „Fantastyki", a przydaoby si

Redaktor

PS. O program „Fantastyki" w TV i o powody
lego usunicia pytajcie nie nas lecz Szanowne
Kierownictwo naszej Telewiz|i



opowiadania i nowele
Alfred E. van Vogt

(The Monster)

W górze, wier mili nad jednym z miast, wisia wielki sta-

tek, poniej rozcigaa sie kosmiczna martwota. Enash,
spywajc w dów kapsule energetycznej, zauway,e

budynki rozsypuj sie ze staroci.
- Nie ma adnych ladów zniszcze wojennych! - zabrzmia

w jego uszach zdajcy sie dociera znikd glos. Enash wyczy
go-

Na ziemi zwin kapsule. Znalaz sie na zaronitym chwasta-

mi placyku, ograniczonym ze wszystkich stron murami budyn-
ków. W bujnej trawie, tu przy cianie budowli o smukych, lek-

kich liniach, leao kilka szkieletów. Naleay do wysokich, dwu-
nonych i dwurcznych istot o czaszce osadzonej na kocu cien-

kiego grzbietu. Zdaway sie by doskonale zachowane, jednak
gdy Enash dotkn! jednego z nich, szkielet rozsypa sie w drob-

niutki py.
Enash zauway, e niedaleko lduje Yoal. Poczeka, a histo-

ryk wyjdzie z kapsuy, potem spyta:
- Czy sdzisz,e powinnimy sie uciec do ich oywienia?
Yoal zamyli sie.

- Wypytywaem kilka osób, które ju wyldoway. Na tej pla-

necie co jest nie tak. Nie przetrwa tu aden rodzaj ycia, nawet
owady. Musimy sie dowiedzie, co sie tutaj stao zanim zaryzyku-

jemy kolonizacje-

Enash nie odpowiedzia. agodny wiatr zaszeleci limi ros-

ncej w pobliu kepy drzew. Enash ruszy w ich kierunku. Yoal

skin gow i powiedzia:
- Tak, ycie rolinne pozostao nienaruszone, ale przecie ro-

liny reaguj w inny sposób ni aktywne formy ycia.

Przerwa mu gos, dobiegajcy z jego wasnego odbiornika.
- Znaleziono muzeum, mniej wicej w centrum miasta. Na

jego dach zostao skierowane czerwone wiato.
- Pójd z tob - powiedzia Enash. - Tam mog by szkielety

zwierzt, a take tej inteligentnej istoty w rónych stadiach jej

ewolucji. Ale nie odpowiedziae na moje pytanie. Czy bdziemy
te istoty oywia?

- Mam zamiar przedyskutowa te spraw z Rad - powiedzia
Yoal powoli - ale myl, i tu nie moeby wtpliwoci. Musimy
pozna przyczyn tej katastrofy. - Niezdecydowanym ruchem
zatoczy jedn z macek pókole. Potem doda, jakby po namyle: -

Oczywicie powinnimy postpowa ostronie i rozpocz od
przedstawicieli niszych szczebli rozwoju. Brak szkieletów dzieci

wskazuje, i ta rasa osigna osobnicz niemiertelno.
Rada przyleciaa obejrze wystawy w muzeum. Enash wie-

dzia, e by to tylko formalny krok przygotowawczy. Decyzja

zostaa podjta i wskrzeszenia bed przeprowadzane. W lej wi-

zycie kryo si co wicej. Czonkowie Rady byli ciekawi. Kosmos
by ogromny, podróe przeze dugie i samotne, za ldowanie
stanowio zawsze stymulujce dowiadczenie, dajce szanse o-

bejrzenia i zbadania nowych form ycia.

Muzeum wygldao zupenie zwyczajnie. Wysoko sklepione,

kopulaste sufity, ogromne sale. Plastykowe modele dziwnych
bestii, wiele przedmiotów - zbyt wiele, by obejrze i zrozumiew
tak krótkim czasie. Uwiziony tu zosta, w kolejnych zbiorach

coraz bardziej skomplikowanych eksponatów, cay okres istnie-

nia rasy. Enash oglda to wszystko wraz z innymi i by bardzo
zadowolony, gdy natrafili na zbiór zakonserwowanych cia i

szkieletów. Usadowi sie za ekranem siowym i obserwowa eks-

pertów biologii, wyjmujcych zmumifikowane ciao z kamienne-
go sarkofagu. Byo owinite wieloma warstwami butwiejcego
materiau. Eksperci nie próbowali nawet go odwija. Ich kleszcze

signy dowewntrz i wyciykawaek czaszki -bya to normal-
na, przyjta procedura. Waciwie moga by uyta dowolna
cze szkieletu, jednak najdoskonalsze oywienia, najpeniejsze
rekonstrukcje osigano wtedy, gdy zosta uyty jaki fragment
czaszki.

Hamar, naczelny biolog, wyjani wybór tego wanie ciaa:
- Chemikalia, uyte do zakonserwowania tej mumii wskazuj

na pewn, jakkolwiek do powierzchown znajomo chemii.

Symbole, którymi pokryty jest sarkofag, znamionuj prymityw-
n, niemechaniczn kultur. System nerwowy przedstawicieli

tego typu cywilizacji nie móg jeszcze w peni rozwin swych
potencjalnych moliwoci. Nasi jzykoznawcy przeprowadzili a-

nalize zapisów dwikowych, któres czci kadej ekspozycji i

pomimo i natknli sie na wiele rónych jeyków - jest to dowo-
dem na to, e staroytna mowa, której uywano w czasie, gdy to

ciao byo ywe, zostaa odtworzona - nie mieli adnych trudno-
ci z ich rozszyfrowaniem i uoeniem sowników. Wprowadzili je

do aszej uniwersalnej maszyny translacyjnej, tak wiec ci, któ-

3, a ich

yiona istoto?

n, który mi dali w tej

I sowa bed przeoone na jeyk oywionej istoty. Proces odwro-
tny, oczywicie, równie zachodzi. Ach, widz, e ju jestemy
gotowi z pierwszym ciaem.
Enash patrzy uwanie, jak zamyka sie wieko plastykowego

rekonstruktora i jak rozpoczynaj sie procesy wzrostu. I mimo i
w tym, co sie dziao przed jego oczyma nie byo nic z przypadku,

gdy sterujce oywianiem formuy naukowe byty proste i za-

wszew peni efektywne, poczu jak ogarnia go napicie.

Mczyzna mrugn i otworzy oczy.
- A wiec to prawda - powiedzia gono, a jego sowa zostay

natychmiast przetumaczone na jeyk Ganae. -mier jest tylko

wejciem, prowadzcym do innego ycia. Ale gdzie s moi su-

dzy? - W ostatnich sowach zabrzmiaa nuta skargi.

Usiad, a polem wyszed z pojemnika, który automatycznie ot-

worzy siew momencie, w którym odzyska ycie. Zauway ich i

zamar, ale tylko na momenl. Mia w sobie durne i jaki rodzaj

aroganckiej odwagi - te cechy dobrze mu teraz suyy. Z ociga-

niem opad na kolana i, oddajc hod, dotkn gow podogi, ale

widocznym byo, e ma bardzo powane wtpliwoci.
- Czy znajduje siew obecnoci bogów Egiptu? - spyta, podno-

szc sie z powrotem na nogi. - Co to wszystko znaczy? Nie ka-
niam sie bezimiennym demonom.

- Zabi go! - powiedzia kapitan Gorsid.

Dwunogi potwór skrci sie i rozpyn w zabójczej strudze z

promiennika.
Drugi o

chu.
- Mój Boe, przysigam, e ju nigdy

twa. Ta gadka o biaych myszkach...

Yoal by zaciekawiony.
- Jakie cholerstwo masz na myli, oj
- Gorza, trucizn w piersiówce, p

knajpie... mój panie!

Kapitan Gorsid spojrza pytajco na Yoala.
- Czy musimy jeszcze zwleka?
Yoal zawaha sie.

- Zaciekawia mnie - powiedzia. Potem zwróci sie do oywio-
nej istoty: - Gdybym ci owiadczy, e jestemy przybyszami z

innego systemu gwiezdnego, jaka byaby twoja reakcja?

Czowiek wbi w niego wzrok. By wyranie zaintrygowany,

ale strach by silniejszy.

- Chwileczk.... - powiedzia. -Jechaem spokojnie, nie narzu-

cajc sie nikomu. Przyznaje, e strzeliem sobie przedtem o jed-

nego czy dwa za duo, ale to wina tego wistwa, które sie ostat-

nio podaje. Przysigam, e nie widziaem tego drugiego samo-
chodu, a jeli to jest jaki nowy rodzaj kary dla tych, którzy pro-

wadzili samochód po pijanemu to w porzdku, wygralicie. Do
koca ycia nie wypije ju nawet kropli.
- Mówi,e prowadzi „samochód" - powiedzia Yoal - a jednak

nie widzielimy tutaj niczego takiego. Nawet nie zadali sobie tru-

du, by to zachowa w muzeum.
Enash spostrzeg, e kady czeka, aby kto inny sie odezwa.

Zdenerwowa sie troch, gdy zda sobie,spraw, e cisza bdzie
trwa, dopóki on czego nie powie.

- Ka mu opisa samochód - powiedzia. - Jak lo dziaa?
- No, wreszcie mówicie do rzeczy - powiedzia mczyzna.

- Naiysujcie tu kred te swoj linie i ja po niej przejd, a potem
zadawajcie mi dowolne pytania. Mog by tak zalany, e widz
nie cakiem prosto, ale prowadzi zawsze dam rade. Jak samo-
chód dziaa? Po prostu - wrzucasz bieg i naciskasz na gaz.

- Gaz - powiedzia Veed, inynier. - Silnik spalinowy. To go
umiejscawia.

Kapitan Gorsid skin do stranika, trzymajcego promien-
nik.

Trzeci mczyzna usiad i popatrzy na nich w zamyleniu.
- Z gwiazd ? - powiedzia po chwili. - Macie jaki system czy to

lepy przypadek.

Czonkowie Rady Ganae poruszyli sie niespokojnie w swych
wygitych krzesach. Enash pochwyci! spojrzenie Yoala. Maluj-
ce sie w nim zdumienie zaniepokoio go. „Przystosowanie sie

dwunogiego do nowej sytuai - pomyla - zrozumienie przez

niego otaczajcego realiów byo anormalnie szybkie. aden Ga-
nae nie potrafiby tak szybko zareagowa".

- Szybko mylenia - odezwa sie Hamer, naczelny biolog -

niekoniecznie musi by oznak wyszoci. Powolny, ale dokad-
ny myliciel zajmuje równie poczesne miejsce w hierarchii inte-

lektu.

Jednak Enash zapa sie na myli,e rzecz nie polegaa na szyb-

koci, a raczej na dokadnoci odpowiedzi. Wyobmi-ii sobie sie-



I pojmujcego znaczenie
i niego lo by byo niewy-

bie, oywionego po mierci i

obecnoci przybyszów z
konalne.

Zapomnia o swych mylach, gdy czowiek wyszed z pojem-

nika. Obserwowany uwanie przez wszystkich podszed szybko
do okna i wyjrza na zewntrz. Rzuci tylko jedno spojrzenie, a
potem odwróci sie.

- Czy wszdzie jest tak jak tutaj? - spyta.

I znowu szybko, z jak wszystko zrozumia wywoaa sensa-

cje. Tym, który w kocu odpowiedzia by Yoal.
- Tak. Pustynia. mier. Ruiny. Czy wiesz cokolwiek o tym, co

tu sie mogo sta?
Czowiek wróci i stan przed ekranem siowym, ochraniaj-

cym Ganae.
- Mógbym sie rozejrze po tym muzeum? Musze sie zoriento-

wa, w jakim obecnie znajdujemy sie okresie. Gdy byem ywy,
istniay pewne moliwoci samozniszczenia, ale która z nich sie

sie przez chwile.
- Pilnuj go - powiedzia w kocu do stranika z promienni-

kiem. Potem zwróci sie do oywionego: - W peni rozumiem
twoje motywy. Chciaby zdoby kontrole nad t sytuacj, aby
zapewni "sobie bezpieczestwo. Pragn cie uspokoi. Jeeli nie

zrobisz adnych faszywych kroków wszystko skoczy sie do-

brze.

Czowiek nie zdradzi ani jednym gestem, czy uwierzy w to

kamstwo. Nie da równie po sobie pozna, e zauway plamy
sadzy na pododze w miejsach, w których dwaj jego poprzednicy
zostali unicestwieni mierciononymi promieniami. Podszed po-

woli do najbliszych drzwi, przyjrza sie drugiemu stranikowi,

który tam na niego czeka, a potem energicznie przestpi próg.

Stranicy ruszyli za nim, majc za plecami ruchome pole siowe,
chronice idcych gsiego czonków Rady.

Enash przeszed przez drzwi jako trzeci. W ssiedniej sali byy
wystawione szkielety i plastykowe modele zwierzt, natomiast
nastpna bya czym, co Enash, z braku lepszego okrelenia, na-

zwa sal kulturow. Zawieraa ona przedmioty pochodzce z

jednego okresu dziejów tej cywilizacji. Wyglday na bardzo zaa-

wansowane technicznie. Gdy pierwszy raz przechodzili przez te

salq, Enash przyjrza sie niektórym z wystawionych maszyn i od
razu pomyla: „Energia atomowa". Nie by jedynym, który to

zauway. Zza jego pleców kapitan Gorsid rzuci czowiekowi
ostrzeenie:

- Nie wolno ci niczego dotyka. Jeden faszywy ruch bdzie dla

straników sygnaem do otworzenia ognia.

Mczyzna sta swobodnie na rodku sali i Enash, mimo oba-

wy, któr przed nim odczuwa nie móg nie podziwia jego opa-
nowania. Przecie ten osobnik musia dokadnie wiedzie, jaki

los go czeka, jednak stal spokojnie, pogrony w mylach, a w
kocu powiedzia:

- Nie musze ju i nigdzie dalej. By moe wy bdziecie w
stanie oceni trafniej ni ja czas, jakiupyn od epoki, w której ja

sie urodziem, a te maszyny zostay zbudowane. Widz tu urz-
dzenie, które, sdzc z napisu na nim, suy do liczenia eksplo-

dujcych atomów. Gdy tylko waciwa ich liczba eksploduje, wy-
cza ono dopyw energii na dokadnie taki okres, jaki jest po-

trzebny, aby zapobiec reakcji acuchowej. W moich czasach ist-

niay tysice urzdze sucych ograniczaniu rozmiarów reak-

cji jdrowych, ale ich powstanie wymagao upywu dwóch tysi-

cy lal od dnia, gdy pierwszy raz wykorzystano energie atomow.
Czy moecie zrobi jakie porównania?
Czonkowie Rady spojrzeli na Veela. Inynier zawaha sie.

Wreszcie, jakby z ociganiem, powiedzia:
- Ju dziewi tysicy lat temu znalimy tysice metod kontroli

wybuchów jdrowych. - Przerwa, a potem doda, jeszcze bar-

dziej powoli: - Nigdy jednak nie syszaem o aparacie, który w
tym celu liczyby atomy.

- I mimo to - zamrucza Shuri, astronom - ta rasa zostaa
zniszczona.

Zapada cisza. Przerwaj Gorsid, rzucajc najbliszemu stra-
nikowi rozkaz:

- Zabij tego potwora!
Ale tym, który upad by stranik. I to nie jeden, ale wszyscy

stranicy! Upadli jednoczenie, wybuchajc bkitnym pomie-
niem. Pomie lizn ekran siowy, cofn sie, natar jeszcze raz z
wiksz si i znów sie cofn. Przez kb ognia Enash zobaczy,
e stwór uciekaw stron drzwi w drugim kocu sali, a maszyna,
która liczy atomy jarzy si intensywnie bkitnym swialicm.

- Stranicy z promiennikami.zablokowac wszystkie wyjcia -

krzykn kapitan Gorsid do swego komunikatora. - Statki gotowe
do zniszczenia obcego cik broni!

- Kontrola za pomoc myli - powiedzia kto. Jaki rodzaj

kontroli mylowej. W co mymy sie wpakowali?
Wszyscy sie wycofywali. Bkitne pomienie sigay sufitu, sta-

rajc sie sforsowa pole. Enash rzuci jeszcze okiem ha maszyn
- musiaa cigle liczy atomy, gdy bya diabelnie bkitna.
Wbieg razem z innymi do pomieszczenia, w którym mczyzna
zosta oywiony. Szybko ustawiono drugi ekran. Ganae, ju bez-
pieczni, pospiesznie rozwijali swoje indywidualne kajjsuy i ze

wistem uciekali na zewntrz, a potem w góre, ku statkowi.

Wielki statek wzniós sie i po chwili z jego wntrza wyleciaa
bomba atomowa. Grzyb ognia pokry teosw dole miasto.

- Jednak 1

Yoal do Enasha, gdy na r

wreszcie grzmoty.

Blade, óte soce gramolio sie na niebo znad horyzontu,
gdy Enash, trzeciego dnia po zrzuceniu bomby, a ósmego
po icli przybyciu na te planet, lecia w dó ku innemu

miastu. Lecia lam po to, by protestowa przeciw dalszym oy-
wianiom.

- Jako meteorolog - powiedzia - ogaszam te planet za bez-
pieczn i nadajc sie do kolonizacji. Nie widz potrzeby podej-

mowania dodatkowego ryzyka. Ta rasa odkrya tajemnice swego
systemu nerwowego i nie moemy sobie pozwoli...
Przerwano mu.
- Jeeli wiedzieli tak duo - powiedzia sucho Hanash, biolog -

dlaczego nie wyemigrowali do innych systemów gwiezdnych i

nie ocalili sie?
- Jestem skonny przypuszcza - odpowiedzia Enash - e

prawdopodobnie nie odkryli naszego systemu umiejscawiania
gwiazd, które posiadaj rodziny planetarne. - Spojrza powa-
nym wzrokiem na zgromadzonych wokó niego przyjació. - Zgo-
dzilimy sie ju, e to odkrycie byo zwizane z wyjtkowym
zbiegiem okolicznoci. Zawdziczamy je szczciu, nie mdro-
ci.

Z wyrazu ich twarzy wywnioskowa, i jego argumenty nie

trafiy im do przekonania. Poczu sie bezsilny w obliczu nieunik-
nionej katastrofy. Przeczuwa j, gdy potrafi wywoa w wyo-
brani obraz tej wielkiej rasy w chwili, w której siaa ona w obli-

czu mierci. Zagada musiaa nadej bardzo szybko, ale nie tak

szybko, aby o niej nie wiedzieli. Zbyt wiele szkieletów leao na
otwartej przestrzeni, w ogrodach wspaniaych domów, jakby
kada rodzina wysza na zewntrz, by tam oczekiwa mierci
swego gatunku. Przez chwile stara sie przekazaczonkom Rady
len obraz, obraz (ego ostatniego dnia dawno, dawno temu, gdy ta

rasa spokojnie wysza naprzeciw swemu przeznaczeniu. Jednak
z jakich przyczyn jego wizja do nich nie dotara. Poruszyli sie

tylko niecierpliwie na ustawionych za szeregiem ekranów ener-
getycznych krzesach, a kapitan Gorsid spyta:

- A dokadnie co wywoao w tobie tak intensywn reakcje

emocjonaln, Enash?
Pytanie zaskoczyo go. Nic myla o tym jako o reakcji emocjo-

nalnej. Ta obsesja tak niezauwaalnie nim owadna, i zupenie

domi.
- To ten trzeci oywiony - powiedzia powoli. - Widziaem go

przez zason ognia tu przed nasz ucieczk - sta spokojnie w
drzwiach i obserwowa nas z ciekawoci. Jego odwaga, jego spo-

kój, sposób, w jaki wyprowadzi nas w pole - to wszystko sie

zsumowao...
- A sum bya jego mier: - powiedzia Yamar i wszyscy wy-

buchneli miechem.
- Daj spokój, Enash - powiedzia rozbawionym tonem zastp-

ca kapitana, Mayad - chyba nie masz zamiaru twierdzi, e ta

rasa jest dzielniejsza od naszej, albo e, przy tych wszystkich
rodkach ostronoci, jakie teraz podjlimy, powinnimy sie

obawia jednego osobnika?
Enash milcza, czujc sie bardzo gupio. Odkrycie, iowadna

nim obsesja emocjonalna zbio go z tropu. Nie chcia sie okaza
pozbawionym rozsdku. Zdoby sie jednak na ostatni protest.

- Chciaem tylko podkreli - powiedzia z uporem w glosie -

eche wyjanienia tego, co sie stao z t wymar ras nie wyda-
je mi sie by spraw o podstawowym znaczeniu.

Kapitan Gorsid skin do biologa.
- Rozpocz proces oywiania - powiedzia. Polem zwróci sie

do Enasha: - Jak moemy wróci na Gan i rekomendowa ma-
sowe migracje, a potem przyzna, e waciwie nie zakoczyli-
my bada na tej planecie? to niemoliwe, przyjacielu.

By todo zuyty argument, ale Enash musia przyzna, cho
niechtnie, e w tym przypadku istniay okolicznoci, które za
nim przemawiay." Zapomnia jednak o tym, gdy czwarty oy-
wiony potwór poruszy sie.

Czowiek usiad, l znikn.
Zapada gucha, pena osupienia cisza. Potem kapitan Gorsid

powiedzia szorstko:
- Nie wydostanie sie sld. Wiemy to. Musi by (jdzie tutaj.

Wszyscy zerwali sie z krzese, wpatrujc sie w ciany energe-
tycznej muszli. Stranicy niepewnie zaciskali macki na promien-
nikach. Ktem oka Enash zauway, e jeden z obsugujcych
ekrany techników zamacha do Veeda. Inynier podszed do nie-

go, a po chwili wróci z ponur min.
- Doniesiono mi - powiedzia - e wskaniki

;

sie punktów w chwili, gdy on znikn. To oznacza
|

kleonów.
- Na staroytnych Ganae! - szepn Shuri. - Wpadlimy w to,

czego sie zawsze obawialimy.
- Zniszczy wszystkie lokatory na statku - krzycza Gorsid do

komunikatora. - Zniszczy je, syszycie!

Odwróci sie z oczyma penymi wciekoci.
- Shuri - rykn - zdaje sie,e oni nie rozumiej! Powiedz tym

swoim podwadnym eby dziaali. Wszystkie lokatory i rekon-
struklory musz zosta zniszczone!

- Pospieszcie sie„ szybko! - powiedzia Shuri sabym gosem.
Gdy polecenie zostao wykonane, wszyscy odetchnli z ulg.

Pojawiy sic krzywe, peni! ponurej satysfakcji umiechy.



- Wreszcie! - powiedzia Mayad. - Teraz ju nigdy nie uda mu
sie odnale Gany. Nasza znakomila metoda namierzania
gwiazd z systemami planetarnymi pozostanie nasz tajemnic.
Nie bed mogli zemci sie za... - urwa, a potem powiedzia
powoli: - O czym ja mowie? Przecie mymy nic im nie zrobili.

Nie ponosimy odpowiedzialnoci za katastrof, która spada na
mieszkaców tej planety.

Jednak Enash wiedzia, co Mayad mia na myli.W momentach
takich jak ten poczucie winy przedzierao sie na powierzchnie,
przywoujc ciuchy wszystkich ras, które Ganae unicestwili,

przypominajc bezlitosn wole, która w nich bya, gdy tu wyl-
dowali, wole zniszczenia wszystkiego, co sie tu mogo znajdo-
wa. Ciemne przepaci nienawici i strachu, które za sob zosta-

wiali, dni, podczas których zalewali mierciononym promienio-
waniem mieszkaców spokojnych planel - wszystko to kryo sie

za sowami Mayada.
- Cigle nie mog uwierzy, e on uciek powiedzia kapitan

Górski. - On tu jest. Czeka a opucimy nasze ekrany, dajc mu
moliwo ucieczki. Ale my tego nie zrobimy.

Znów zapada cisza, wszyscy wpatrywali sie wyczekujco w
pustk wewntrz energetycznego kokona. Rekonstruktor sta

spokojnie na metalowych podporach, ale poza nim nie byo tam
niczego innego - najmniejszego ladu nienaturalnego wiata czy

cienia. Otwarte przestrzenie kpay sic w ótych promieniach

na by sie byo ukry.
- Stra - powiedzia Gorsid zniszczy rekonstruktor. Przypu-

szczam, e mógby tu wrocic, aby go obejrze, ale nie moemy
sobie pozwoli na zwizane z tym ryzyko.

Aparat spon gwatownym, biaym pomieniem. Cicha na-

dzieja Enasha na to, e wyzwolona w tr akcie niszczenia rekon-

struktora energia zmusi dwunog istot do ujawnienia sie. roz-

wiaa sie w nico.
- Ale gdzie on móg sie podzia? - szepn Yoal.

Enash zacz sie ku niemu odwraca, by przedyskutowa te

spraw i wtedy zobaczy, e potwór przyglda im sie. stojc pod
drzewem, rosncym w odlegoci okoo dwudziestu stóp od nich.

Musia sie tam pojawi dosowniew tym momencie, gdy wszys-

cy jednoczenie krzyknli z przestrachem i cofnli sie. Jeden z

techników, wykazujc wielk przytomno umysu, postawi ek-

ran siowy miedzy nim a Ganae. Stwór powoli ruszy naprzód.

By bardzo szczupy, gow trzyma prosto, wysoko uniesion.

Jego oczy pony wewntrznym ogniem.
Podszed do ekranu, zatrzyma sie i wycign rk, dotykajc

go kocami palców. Ekran zamigota, wokó palców pojawia sie.

plama szybko zmieniajcych sie kolorów. Kolory staway sie co-

raz jaskrawsze, rozrastajc sic w powikany wzór, który pokry-

wa obszar, cigncy siewzdu caego ciaa potwora, od jego go-
wya do ziemi. Potem plama zblada, wzor sta! sie niewidoczny.
Czowiek przenikn przez ekran.

Zamia sie - mikki, szczególny dwiek. Potem spowania.
- W pierwszej chwili, tu po przebudzeniu - powiedzia - by-

em zaintrygowany t sytuacj. Gówne pytanie brzmiao: co

mam z wami zrobi?
Sowa obcego, wypowiedziane w nieruchome powietrze tej

planety umarych, zabrzmiay dla Enasha jak ponura przepo-

wiednia.

Cisze przerwa jaki gos, tak napity i nienaturalny, e Enash
dopiero po chwili uwiadomi sobie, e nalea on do kapitana

Gorsida.
t

Zabi go.

Gdy promienniki przerwaysw prace, niezniszczalny potwór
nadal sta, jakby nic sie nie zdarzyo. Potem podszed powoli, a
znalaz sie w odlegoci zaledwie pó tuzina stóp od najbliszego

Ganae. Enash zajmowa pozycje na tylach.

- Narzucay sie dwa sposoby postpowania powiedzia m-
czyzna powoli - jeden, oparty na wdzicznoci za przywrócenie
mnie do ycia, drugi - oparty na realiach. Wiem, jacy wy jeste-

cie. Tak, znam was -
i to jest dla wasdo niefortunne. Trudno tu

by litociwym. eby od czego zacz cign dalej - przy-

pumy, e oddacie sekret waszego lokatora. Oczywicie teraz,

gdy istnieje system, nie damy sie ju tak zapa, jak uprzednio.

Umys Enasha hv tak pochonity spekulacjami na temat mo-
liwoci nastpienia katastrofy, e wydawao sie niemoliwe, aby
móg myle, o czymkolwiek innym. A jednak cze jego uwagi
zostaa odcignita w bok.

- Co tu sie wydarzyo? - spyta.
- Nuklearny sztorm. Przybyskd z zewntrz i przeczesa ten

kraniec naszej galaktyki. Mia okoo dziewidziesiciu lat wietl-

nych rednicy, znacznie przekraczajc granice naszej siy. Nic

byo przed nim ucieczki. Dawno ju nie budowalimy statków

kosmicznych i nie byo czasu, by to nadrobi. Kastor, jedyna
odkrya przez nas gwiazda, posiadajca ukad planetarny, rów-

nie lea na trasie sztormu.
Urwa. Potem powiedzia:
- Sekret?
Czonkowie Rady wokó Enasha oddychali ju znacznie swo-

bodniej. Wypeniajcy ich strach przed zniszczeniem rasy Ganae
pocz sie ulatnia. Enash zauway z dum, e pocztkowy szok
min i e czonkowie Rady nie boj sie ju nawet o siebie.

- Ach, wiec nie znacie sekretu powiedzia Yoal mikko. -

Jedynie my, mimo wszystkich waszych wielkich osigni, mo-
emy podbi galatyke. - Spojrza na innych, umiechajc sie z

pewnoci siebie. - Nasza duma z wielkiego osignicia Ganae
jest usprawiedliwiona. Proponuje, abymy wrócili na statek. Nie
mamy ju nic do roboty na tej planecie.

Nie oddamy tej planety tak atwo - powiedzia kapitan Gor-

tym stworem. '

P P •' CP
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1 znowu spywali w doi ku miastu. Enash, Yoal, Veed i dowód-
ca. Ponownie zabrzmia gos kapitana Gorsida:

- ...Tak jak ja to widz - przez mge wokó siebie Enash do-
strzega póprzezroczyste kapsuy pozostaych trzech - wycig-
nlimy na temat lej istoty zbyt pochopne, nie oparte na dowo-
dach wnioski. Na przykad - gdy sie obudzi, znikn. Dlaczego?
Oczywicie dlatego, e sie ba. Chcia oceni sytuacje. On sam nie
wierzy, e jest wszechmocny.
To brzmiao logicznie. Enash zauway, i podnosi go to na

duchu. Zdumia sic nagle, i tak atwo wpad w panik. Zaczyna
dostrzega niebezpieczestwo w innym wietle. Tylko jeden
ywy osobnik na caej planecie. Jeeli by sie zdecydowali, kolo-

nici mogliby zosta sprowadzeni tak, jakby on w ogóle nie ist-

nia. Przypomnia sobie, i ju wczeniej tak robiono. Na kilku

planetach niewielkie grupy miejscowych przetrway niszczc
radiacje i schroniy sie w odlegych regionach. W kadym niemal
przypadku kolonici ich wytropili i zniszczyli. Byty jednake, jak
Enash pamita, dwie planety, których niewielkie skrawki w dal-

szym cigu znajdoway sie w rekach miejscowych ras. Ich znisz-
czenie uznano za niepraktyczne, gdy taka akcja naraziaby na
niebezpieczestwo przebywajcych na tych planetach Ganae.
Tak wiec te ocalae resztki byy tolerowane. Jeden osobnik nie
zajmuje duo powierzchni.
Gdy go znaleli, zajty by zamiataniem podogi na parterze

niewielkiej willi. Odstawi miotle i wyszed na przylegajcy do
domu taras.

Propozycje przedstawi kapitan Gorsid. Enash nie móg nie

podziwia wypowiedzi kapitana zoonej do mikrofonu transla-

tora. Dowódca by bardzo szczery. Zdecydowano, e zostanie

przyjta taka wanie postawa. Podkreli, i nie mona oczeki-
wa od Ganae, aby kontynuowali oywianie zmarych mieszka-
ców tej planety. Tego rodzaju altruizm byby dziwny, gdy wzi
pod uwag fakt, i rosnce zastpy Ganae bezustannie potrzebu-

j nowych wiatów do zasiedlania. Cigle zwikszajcy sie przy-
rost naturalny jest problemem, który moe zosta rozwizany
tylko w jeden sposób. W tym przypadku kolonici chtnie bed
respektowali prawa jedynego ocalaego przedstawiciela wymar-
ej rasy.

W tym momencie czowiek przerwa wypowied kapitana.
- Ale jaki jest cel waszej niekoczcej sie ekspansji? - wyda-

wa sie by szczerze zaciekawiony. - Co sie stanie, gdy w kocu
zasiedlicie wszystkie planety tej galaktyki?

Zdziwione oczy kapitana spotkay sie ze wzrokiem Yoala, po-

tem przeniosy sie na Veeda, potem na Enasha. Enash bezradnie
potrzsn korpusem. Czu lito dla tej istoty. Ten osobnik po
prostu nie rozumia, najprawdopodobniej nigdy nie byby w sta-

nie zrozumie. Bya to stara historia dwóch rónych postaw -

ekspansywnej i dekadenckiej, postawy rasy, która sigaa do
gwiazd i rasy, która nie chciaa rzucie wyzwania przeznacze-

niu.

dze?

dzia Yoal.

W jego gosie brzmiaa wyrozumiao i Enash zauway, e
wszyscy kiwaj gowami nad narwnoci tej istoty. Poczu, jak

rozszerza sie miedzy nimi przepa intelektualna. Ten stwór zu-

penie nie rozumia dziaania naturalnych si witalnych.
- A wiec dobrze - powiedzia czowiek - jeeli wy nie chcecie,

my je bdziemy kontrolowa za was.
Zapada cisza.

Zaczo narasta napicie. Enash czul je w sobie i widzia jego
oznaki na twarzach pozostaych Ganae. Znów zwróci wzrok ku
stojcemu przy drzwiach stworowi i nie po raz pierwszy odniós
wraenie, e ich wróg jest zupenie bezbronny. „Przecie - po-
myla - z atwoci mógbym obj go mackami i zgnie". Za-

cz sie zastanawia.czy z umiejtnoci sprawowania mylowej
kontroli nad nukleonami, energi atomow i polem grawitacyj-

nym wie sie zdolno odparcia.ataku o skali makrokosmicznej.
Doszed do wniosku, e jednak'tak. Sia zademonstrowana kilka

godzin temu moga podlega jakim ograniczeniom, ale jeli na-
wet one istniay, to byy zupenie niewidoczne. A groba ju zo-

staa wypowiedziana: ,Jeli wy nie kontrolujecie - my to zrobi-

my".

Te sowa odezway sie echem w mózgu Enasha i w miar, jak

ich znaczenie coraz wyraniej der niego docierao, ulatniaa sie

jego dotychczasowa powcigliwo. Zawsze uwaa sie za wi-

dza, za stojcego z boku obserwatora. Nawet wtedy, gdy - kilka

godzin wczeniej - spiera sie na temat zasadnoci przeprowa-
dzania dalszych rekonstrukcji, czul, e jaka odseparowana
cze jego wiadomoci raczej przyglda sie tej dyskusji, ni w
niej uczestniczy. Nagle poj z poraajc jasnoci, e wanie
dlatego nie udao mu sie nikogo przekona. Signwszy pamici
do bardziej odlegej przeszoci, uwiadomi sobie, e nigdy nie

uwaa sie za w peni uczestniczcego w podbojach planet nale

cych do innych ras. By tym, który obserwowa, rozmyla o





realiach i wika siew spekulacjach na temat ycia, które zdawao
sie by pozbawionym znaczenia. Ale teraz nastpi przeom - za-
pa go wartki nurt wydarze i Enash czu, jak sie w nim zanurza,
)ak pynie, stapiajc sie w jedno ze zbiorowoci wszystkich
Ganae. W jego ciao wstpia sia i niezomna wola caej rasy.

- Istoto - warkn - jeeli ywisz jakiekolwiek nadzieje na oy-
wienie.swej wymarej rasy, lepiej porzu je ju teraz.

Czowiek spojrza na niego, ale sie nie odezwa.
- Jeeli potrafiby nas zniszczy - naciera dalej Enash - iu

by to zrobi. Jednak prawda jest taka, e twoja potga ma cile
okrelone ramy i nie moesz ich przekroczy. Nasz statek jest tak
zbudowany,e nie jest moliwe zapocztkowanie w nim jakiej-

kolwiek reakcji acuchowej. Na kady kawaek potencjalnie nie-

stabilnego materiau przypada inny, przeciwdziaajcy, zapobie-
gajcy powstaniu masy krytycznej. By moe byby w stanie
spowodowa eksplozje w naszym silniku, ale one równie mu-
siayby by ograniczone i zapocztkowayby jedynie proces, do
którego silniki i tak s przeznaczone.

Poczu, e Yoal dotyka jego ramienia.
- Ostronie - ostrzeg historyk. - Nie zdrad, w swym uspra-

wiedliwionym gniewie, jakich ywotnych informacji*.

Enash strzsnl powstrzymujc go mack.
- Bdmy realistami - powiedzia cierpko. - Ten stwór odkry

wikszo naszych rasowych tajemnic po prostu patrzc na na-
sze ciaa. Zachowywalibymy sie naiwnie, gdybymy zakadali,
e on dotychczas nie zdaje sobie sprawy z moliwoci, jakie wy-
nikaj z tej sytuacji.

- Enash! - powiedzia rozkazujcym tonem kapitan Gorsid. U-
niesienie Enasha uleciao równie szybko, jak nadeszo. Cofn sie

o krok. - Sucham, kapitanie.
- Przypuszczam, e wiem, co chciae powiedzie. Zapew-

niam cie, e w peni sie z tym zgadzam, ale wydaje mi si rów-
nie, e to ja, najwyszy rang wród Ganae, powinienem by
tym, który sformuuje ultimatum.

Kapitan odwróci sie. Jego guzowate ciao górowao nad czo-
wiekiem jak wiea.

- Wypowiedziae grob, której nie mona wybaczy. Powie-
dziae nam, cho nie wprost, i be

J_

rozwój prnego ducha rasy Ganae.
- Nie ducha - powiedzia czowiek. Zamia sie cicho. - Nie, nie

ducha.

Dowódca zignorowa jego sowa.
- W zwizku z tym - cign - nie mamy adnego wyboru.

Zakadamy, e, przy odpowiedniej iloci czasu na znalezienie
materiaów i wykonanie narzdzi, byby w stanie zbudowa re-

konstruktor. Wedug nas trwaoby to co najmniej dwa lata, nawet

Syby zna jego budow. Rekonstruktor jest niezwykle skompli-
wan maszyn. Jej budowa musiaaby sprawi niemae kopo-

ty jedynemu ocalaemu z rasy, która zrezygnowaa z maszyn
tysice lat przed nastpieniem katastrofy.

Nie mielicie czasu na wybudowanie statku kosmicznego, te-

raz my nie damy ci czasu na wybudowanie rekonstruktora. Za
kilka minut nasz statek rozpocznie zrzucanie bomb. Moliwe, e
uda ci sie zapobiec wybuchowi tych, które spadn w najbliszym
ssiedztwie, wobec tego zaczniemy od bombardowania przeci-

wlegej pókuli planety. Jeeli uda ci sie unieszkodliwi tamte
bomby, bdzie to oznaczao, e sami nie damy sobie rady. W ci-
gu szeciu miesicy lotu z maksymalnym przyspieszeniem mo-
emy osign punkt, z którego nasze depesze zostan odebrane
na najbliszej, nalecej do Ganae planecie. Przybdzie stamtd
flota tak potna, e twój opór zostanie z atwoci zamany.
Zrzucajc na kade miasto sto lub tysic bomb w cigu minuty
zniszczymy je tak dokadnie, e ze szkieletów twoich ziomków
nie zostanie nawet odrobina kurzu. Taki jest nasz plan. I taki

pozostanie. A teraz moesz robi z nami, którzy jestemy na two-
jej asce, co ci sie podoba.
Mczyzna potrzsn gow.
- Nic z wami nie zrobi. Na razie! - powiedzia. Potem doda: -

Wasze rozumowanie jest niemal poprawne. Niemal. Rzeczywi-
cie nie jestema tak potny, ale wydaje mi sie,e zapomnielicie
pewnym niewMkim szczególe. Nie powiem wam teraz o jakim.

To ju chyba wszystko, a wiec - do widzenia. Wracajcie na statek

1 ruszajcie w drog. Ja mam tutaj mase roboty.

Przez cay czas Enash sta spokojnie, czujc jednak jak znowu
narasta w nim furia. Teraz z sykiem rzuci sie do przodu, wyci-
gajc macki. Ju niemal dotyka gadkiej skóry potwora, gdy po-

czu, e co go unosi.

Nagle by z powrotem na statku.

Nie pamita przebytej drogi, ale nie pamita równie, aby
zosta oguszony czy w

-

Zobaczy, e obok stoj
mieni jak on.

Przez chwile nie wykona adnego ruchu, rozmylajc o so-
wach obcego: „... zapomnielicie o pewnym niewielkim szczegó-
le". Zapomnieli? To znaczy, e o nim wiedzieli. Co to mogo by?
Cigle jeszcze gubi sie w domysach, gdy Yoal powiedzia: - Mo-
emy by niemal pewni, e nasze bomby nie wybuchn.

I rzeczywicie.

Statek znajdowa sie w odlegoci czterdziestu lat wietlnych
od Ziemi, gdy Enash zosta wezwany do pomieszcze Rad
Yoal

jest na po"
> uderzya w Enasha jak grom. w chwile potem

przyszo nagle zrozumienie.
- A wiec to mia na myli, mówic, e o czym zapomnielimy

- powiedzia w kocu w zamyleniu. - Zapomnielimy, e on
moe podróowa w przestrzeni tylko za pomoc woli, w grani-
cach - jak liczb wymieni? - dziewidziesiciu lat wietl-
nych.
Westchn. Nie byo nic dziwnegow tym, e Ganae, uywajcy

do podróowania statków, nie pomyleli natychmiast o takiej

moliwoci.
Asystent fizyka, idc do pomieszcze magazynowych, zauwa-y potwora, przechodzcego dolnym pokadem. Dziwne byo, i

na statku z tak liczn zaog nie zosta on zauwaony wcze-
niej.

- Ale przecie my nie mamy zamiaru przelecie caej drogi do
naszej planety - powiedzia Enash. - W jaki sposób on chce nas
wykorzysta do jej umiejscowienia, jeeli posuymy sie jedynie
cznoci video... - Urwa. To byo wanie to. Kierunkowe fale

cznoci video mogy oczywicie suy za drogowskaz i potwór
bdzie zna waciwy kierunek w tym samym momencie, w któ-

rym zostanie wysana wiadomo.
Enash wyczyta z oczu kolegów decyzje, jedyn moliw w

tych okolicznociach. A jednak wci mu sie wydawao, e co
umkno ich uwadze, jaka rzecz o podstawowym znaczeniu.
Powoli podszed do wielkiego ekranu video, zajmujcego jedn
ze cian pomieszczenia. Ekran by wczony i obraz na nim by
tak ostry, tak ywy, tak majestatyczny, e nieprzywykego obse-
rwatora mógby przyprawi o zawrót gowy. Przedstawia fra-

gment Drogi Mlecznej. Czterysta milionów gwiazd, widzianych
przez teleskopy, zdolne wychwyci wiato czerwonego kara z
odlegoci trzydziestu tysicy lat wietlnych.

Ekran video liczy dwadziecia pie jardów rednicy i widok,
który przedstawia nie mia sobie równego.

Tylko jedno z dwustu tysicy I

ukad planetarny.
Ten wanie fakt zmusza ich teraz do wykonania nieodwracal-

nego kroku. Enash rozejrza sie wokó ze znueniem.
.- Potwór by bardzo sprytny - powiedzia cichym gosem. -

Jeeli polecimy dalej, on poleci z nami, zdobdzie rekonstruktor i

wróci do domu t swoj metod. Jeeli uyjemy kierunkowej fali

video, poleci wzdu niej, zdobdzie rekonstruktor i znów wróci
na swoj planet szybciej ni my. W kadym z tych przypadków
do czasu przybycia naszej floty oywi dostateczn liczb sobie
podobnych, aby kady atak, jaki podejmiemy, spali na panew-
ce.

Potrzsn kadubem. Analiza sytuacji, któr przeprowadzi
bya suszna, by tego pewien, alew dalszym cigu wydawaa mu
sie by niekompletna.
- Mamy teraz nad nim jedn przewag - powiedzia powoli, -

Cokolwiek postanowimy, nie ma w pobliu maszyny translacyj-
nej, która pozwoliaby mu dowiedzie sie o naszej decyzji. Moe-
my realizowa nasze plany, a on bdzie ich zupenie niewiado-
my. On wie, e adna ze stron nie jest w stanie wysadzi statku.
To zostawia nam tylko jedno skuteczne rozwizanie.
Zapada cisza, przerwana po pewnym czasie przez kapitana

Gorsida.
- Tak wiec, widz,e wszyscy mylimy o tym samym. Wczy-

my silniki, zniszczymy urzdzenia kontrolne i zabierzemy go ze
sob.

Popatrzyli po sobie oczyma penymi dumy z wartoci, które
tkwiy w ich rasie. Wszyscy po kolei dotknli sie mackami.

Godzin póniej, gdy upa zaczyna ju dawa sie we znaki,
Enashowi przysza do gowy myl, która sprawia, e jak
oparzony skoczy do konftunikatora, by wezwa Shuriego.

- Shuri - krzykn - pamitasz, e gdy potwór obudzi sie po
rewitalizacji i znikn, kapitan Gorsid mia trudnoci w zmusze-
niu twoich podwadnych do zniszczenia lokatorów. Nie przyszo
nam wczeniej do gowy, by ich spyta, jaka bya przyczyna tej

zwoki. Spytaj ich... spytaj ich teraz...

Po krótkiej chwili z komunikatora odezwa sie saby gos astro-

noma.
- Nie mogli... dosta sie... do ich pomieszczenia... Drzwi byy

zamknite.
Enash ciko opad na podog. Zrozumia, e przegapili wi-

cej ni jeden szczegó. Czowiek obudzi sie, oceni sytuacje i,

zniknwszy, uda sie na statek, aby zdoby sekret lokatora i po-
zna budow rekonstruktora, jeeli ju przedtem jej nie zna. Do
czasu swego powtórnego pojawienia sie wzi ju od nich
wszystko, czego potrzebowa. Cae jego póniejsze zachowanie
miao na celu doprowadzenie ich do tego aktu rozpaczy, który
wanie wprowadzali w ycie.

Za kilka chwil opuci spokojnie statek, pewien,e wkrótce nikt
obcy nie bdzie wiedzia, e jego planeta istnieje. Pewien rów-
nie, e jego rasa znowu bdzie ywa i e tym razem ju nigdy
nie umrze.
Enash podniós sie na nogi, chwyci trzeszczcy komunikator i

wykrzycza do niego swoj now wiedze. Nikt nie odpowie-
dzia.

Skamla jeszcze do mikrofonu kilka minut póniej, gdy pot-
ny statek zanurzy sie w ~~

Przeoy Darosaw J. Toru



ziewczyna w zielonym

mundurze oficera Piechoty Morskiej

podkrcia troch swój aparacik

suchowy - wszyscy cierpieli na

nieznaczn wade suchu od

zimnowojennych bombardowa - i z

powan min szacowaa huxleya,

siedzcego po drugiej stronie biurka.

- Jeste najoryginalniejszym z

huxleyów, znanych mi ze syszenia -

powiedziaa bez entuzjazmu. - Tamci s
zupenie inni.

Wygldao na to,e huxleya nie

obruszya ta uwaga. Zdj okulary

wielkoci szyb okiennych, nachucha na

nie, przetar chusteczk i z powrotem

usadzi na nosie. Podkrcajc aparat

suchowy Sonia znów wywoaa u niego

zwarcie w klatce piersiowej; osoni sie,

skadajc rce przy najwyszych
guzikach szarawej brokatowej kamizelki.

- A czyme to, moja droga panienko,

tak sie ronie od innych hmdeyów? -

spyta.
- Na przykad chcesz, ebym bya

wobec ciebie szczera, ebym
opowiedziaa ci wszystko, co mi ley na

sercu. Byam dopiero raz w yciu u

huxleya, który cay czas gldzit o

koniecznoci widzenia rozlegego,

ogólnego ta problemu, o swadbieniu"

jako drodze do przekroczenia wasnego
ja. Rozgada sie o mioci wewntrz
grupy, o harmonii pomidzy grupami i

stwierdzi, e przede wszystkim musimy
by lojalni wobec Obrony, która w
obliczu zimnowojennego pogotowia

oznacza przecie sam naród.

Wcale nie jeste taki jak tamten,

wcale nie filozofujesz. Chyba dlatego

nazywaj ich hujdeyami - bo s
filozofujcymi rob... najmocniej

przepraszam.
- miao I Skocz, co chciaa

powiedzie - uspokaja j huxley. - Nie

jestem wstydliwy. Moesz spokojnie

nazywa mnie robotem.
- Powinnam sie bya domyli. Chyba

dlatego cieszysz sie tak popularnoci.

Nigdy w yciu nie widziaam u adnego
huxleya tak dugiej kolejki w poczekalni.

- Rzeczywicie, jestem raczej

niezwykym robotem - powiedzia

huxley z nut zadowolenia z siebie.
-

Jestem nowym modelem, wieo po

okresie próbnym, z nadzwyczaj

skomplikowanym systemem
przekaników. Ale wrómy do rzeczy.

Jeszcze nie opowiedziaa mi o swoich

kopotach.

Dziewczyna nerwowo manipulowaa
regulatorem aparatu suchowego. Po

chwili zmniejszya sie gosu; niemal

syszalne trzeszczenie w klatce

piersiowej huxleya zaniko.

- Chodzi o winie - powiedziaa.
- winie - huxley wyrwa sie ze

swojego mechanicznego opanowania. -

No prosz, a mylaem, e masz kopoty
ze swadbieniem - powiedzia po chwili.

Umiechn sie zwycisko. - Zwykle z

tym wanie do mnie przychodz.
- Waciwie... o to te chodzi. Ale

wszystkie zmartwienia zaczy sie od

wi. Nie wiem czy zdajesz sobie spraw
z kim masz do czynienia. Major Sonia

Briggs, intendent tuczami wi w Strefie

13.

- O ho, ho - powiedzia huxley.
- No wanie... Tak jak i we

wszystkich innych rodzajach si

zbrojnych, my z Piechoty Morskiej

jestemy samowystarczalni jeli chodzi

o ywno. Moja winiarnia jest nader
wanym ogniwem na odcinku

utrzymywania dostaw kotletów schabo-

Idris Seabright

zwarcie



wych. Trudno wic sie dziwie,e byam wstrznita, gdy nowo
n;irodzone prosita nie chciay przyjmowa pokarmu. Skoro je-

ste nowiutkim robotem, twoje cewki pamici nie odebray za-

pewne wielu danych o winiach. Jak tylko urodz sie prosita,

oddzielamy je od maciory - posugujemy sie aseptyczn szufl - i

wprowadzamy je do osobnej zagrody, w której znajduje sie wiel-

ki zbiornik z pokarmem. Posiadamy nagranie chrzkania macio-

ry, na dwik którego prosita powinny pobiera pokarm. Ma-
ciorze podajemy eslryk i po kilku dniach jest gotowa do kolejnego
zapodnienia. System ten obliczony jest na wyprodukowanie
znacznie wikszej iloci wieprzowiny ni za pomoc tradycyjnej

metody pozostawiania prosit z macior. Ale, jak ju zaznaczy-

am, od jakiego czasu prosiaki nie chc je. Bez wzgldu na to,

jak wzmacniamy nagrane chrzkanie, odrzucaj butelk. Trzeba
byozarn kilka pomiotów zamiast czekaa pozdychaj z go-
du. Na domiar zego miso takich modych nie jest smaczne -

zbyt papkowate i mikkie. Jak sie moesz atwo zorientowa,
sytuacja staje sie coraz powaniejsza.

- Um - powiedzia huxley.
- Oczywicie zameldowaam dokadnie o wszystkim swoim

zwierzchnikom. Nikt nie móg znale rozwizania. Ale kiedy

otrzymaam jedn z ostatnich kart swadbienia, w rubryce ozna-

czonej „Cel", obok kadorazowego stempla: „Zmniejszenie na-

rodzonych prosit".
- Wiedziaam ju,e mam swadbi partnera z lotnictwa nie

tylko po to, by rozadowa napicie pomidzy Piechot Morsk i

Lotnictwem, ale take po to, abywydosta od niego informacje, w
jaki sposób Lotnictwo zmusza mode prosiaki do jedzenia. -

Spucia wzrok, bawic sie nerwowo sprzczk swojego chleba-

ka.
-

I co dalej? - spyta huxley ostrzejszym tonem. - Nie bede
móg ci w niczym pomóc, jeeli mi cakowicie nie zaufasz.

- Czy to prawda, e system swadbienia opracowaa grupa
psychologów po zbadaniu napicia miedzy poszczególnymi ro-

dzajami sub obronnych? Po tym, jak dostrzegli zatargi Piechoty

Morskiej z Lotnictwem, Lotnictwa z Piechot i Piechoty z Mary-

nark przybierajce tak grone oblicze, e zakócone zostao

sprawne funkcjonowanie caej Obrony? Czyby sdzili, e po-

wizania seksualne bed najlepszym z moliwych sposobów
stumienia wzajemnej wrogoci i zastpienia jej przyjaznymi u-

czuciami, wiec wprowadzili systematyczne swadbienie ogólno-

wojskowe?
- Znasz odpowiedzi na te pytania tak samo jak ja - odpar

chodno huxley. - Ton, jakim je zadawaa wyranie domaga sie

twierdzcej odpowiedzi. Co pani Major przede mn ukrywa.

Taka nieprzyjemna historia... Co mam ci opowiedzie?
- Opowiedz nii dalej dokadnie co zaszo po tym, jak dostaa

niebiesk karle swadbienia.
Obrzucia go bystrym spojrzeniem, zarumienia sie, znów od-

wrócia wzrok i wyrzucia z siebie potok sów.
- Dostaam karle na najbliszy wtorek. Nie znosz swadbi

sie z Lotnictwem, ale mylaam, e wszystko pójdzie dobrze.

Wiesz jak to jest... moe czowieka rbn, jak czuje, e Pr/-^j

Watsona.
- Weszam na teren neutralny we wtorek po poudniu. Zasta-

am go w pokoju. Z wywalonymi przed siebie wielkimi stopami

siedzia rozparty w fotelu, ubrany w te ich koszmarn skórzan
kurtk. Na mój widok podniós sie uprzejmie, ale zdawaam so-

biespraw,e wolabypodern mi gardo, jak tylko mnie zoba-

czy, bo przecie jestem z Piechoty Morskiej. Oczywicie oboje

bylimy uzbrojeni.
- Jak on wyglda? - przerwa huxley.
- Prawd mówic, nie przygldaam mu sie. Wystarczyo mi,

e by z Lotnictwa. No, ale mimo wszystko napilimy sie razem.

Syszaam, e do trunków podawanych w strefie neutralnej do-

daj haszyszu i chyba to prawda. Udao mi sie nawet do niego

umiechn, a on postara sie odpowiedzie mi umiechem. Ju
po chwili wcale nie byam tak wrogo do niego nastawiona. Po-

' '" .Waciwie to moglibymy zabra sie do rzeczy". Posz-
' we-
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- Zwykego Watsona? - zapyta huxley, kiedy przerwaa opo-

wiadanie. - Estryk z antykoncypatorem podawany podskórnie ze

sterylnej ampuki?
- Tak. On te wstrzykn sobie Watsona, priaptyk, bo jak wró-

ciam... - Rozpakaa sie.

- Co sie stao, kiedy wrócia? - nalega hiudey, pozwoliwszy
jej sie chwile wypaka.

- Byam do niczego. Cakiem do niczego. Z takim samym sku-
tkiem mogam równie dobrze wstrzykn sobie wode zamiast

Watsona. Wreszcie zacz sie piekli. Wykrzykn: „Co sie z tob
dzieje? Mogem sie domyli,e jak tylko ktos z Piechoty Morskiej

sie za co wemie, to musi wszystko spieprzy". Zdenerwowa
mnie, ale byam zbyt przygnbiona, eby sie broni. „adne mi
zmniejszanie napicia!", powiedzia. „Rzeczywicie wietny spo-

sób na krzewienie harmonii pomidzy sekcjami Obrony. Nie tyl-

ge do twojego oddziau".

- A to ci dopiero - powiedzia huxley.
- No wanie, czy to nie potworna sprawa? Powiedziaam mu

na to: .Jeeli wystosujesz na mnie skarg, to ja zgosz zaalenie
na ciebie. Ty te nie rozadowae u m n i e napicia". Sprzeczali-

my sie o to przez chwile. Powiedzia,e jeeli ja odwoam sie ze

swoj skarg, odbdzie sie proces i bede musiaa zay pentalol,

a wtedy prawda wyjdzie na jaw. Twierdzi, e to nie jego wina!

staraam sie go przebaga. Przypomniaam mu o zimnej wojnie,

o tym, e wrog jest o krok od zdobycia Wenus, zostawiajc nam
jedynie Marsa. Powoywaam sie na lojalno wobec Obrony i

spytaam go, jak by sie czu, gdyby go wyrzucili z Lotnictwa.A
wreszcie, po rozmowie cigncej sie dla mnie caymi godzinami
powiedzia, e nie wystosuje skargi. Chyba go wzruszyam. Zgo-

dzi sie nawet podpisa kart spenienia. Jeden kopot z gowy.
Wróciam do latiyny, ubraam sie i oboje wyszlimy. Jednak nie

opucilimy pokoju równoczenie, bo bylimy zbyt zdenerwo-
wani, eby sie do siebie umiecha i robi wraenie szczliwej
pary. A nawet mimo to zdawao mi sie,e niektóre osoby z per-

sonelu strefy neutralnej co podejrzeway.
- Czy to jest powodem twoich zmartwie? - spyta huxley, kie-

dy wydawao sie,e skoczya opowiada.
- No wiec... Mona ci zaufa, prawda? Na pewno nie donie-

siesz?
- Nie ma mowy. Obowizuje nas gwarancja tajemnicy kade-

go wyznania. Pierwsza poprawka do konstytucji odnosi sie prze-

de wszystkim do naszego zawodu.
- Tak. Pamitam, e sd najwyszy ogosi jak decyzje w

sprawie wolnoci sowa... - przekna lin, odchrzkna i jesz-

cze raz przekna. - Kiedy dostaam nastpn kart swadbienia
- powiedziaa odwanie - byam tak roztrzsiona, e zoyam
podanie o wizyt u ginekologa. Miaam nadzieje, e lekarz dopa-
trzy sie u mnie jakiej nieprawidowoci, ale powiedzia, e
wszystko mam w porzdku i doda: „Taka dziewczyna jak ty

wietnie sie nadaje do rozadowywania wewntrznych napiw
onie Obrony." A wiec nic mi to nie pomogo.

- Potem poszam do huxeya, tego, o którym ci ju mówiam.
Zrobi mi wykad filozofii. To mi te nic nie dao. Wiec... w ko-
cu... no có, ukradam dodatkowego Watsona z laboratorium.

Zapada cisza. Kiedy zorientowaa sie, e huxley przekn jej

wyznanie bez zbytniego podniecenia, dodaa:

- Dodatkowego, to znaczy oprócz tego, który mi normalnie
przysugiwa. Nie mogam znie myli, e bede musiaa przej
przez takie swadbienie jeszcze raz. Znikniecieampuki wywoa-
o niezgorsze zamieszanie. Watsony przechowywane s pod ci-

s kontrol. Ale dotd nikt nie znalaz winnego.
- Czy to ci co pomogo? Podwójna dawka estryku? - spyta

huxley. Poszturchiwa sie palcem wskazujcym w okolicy naj-

wyszego guzika kamizelki, tak jak kto, kto nie jest cakiem pe-

wien, czy go w tym miejscu swdzi.
- Pomogo mi. Wszystko poszo dobrze. On, to znaczy tenm-

czyzna, powiedzia,e jestem fajn dziewczyn,e Piechota Mor-
ska to dobra suba, oczywicie po Piechocie Regularnej, któr
reprezentowa. Sama te sie dobrze bawiam i kiedy w zeszym
tygodniu otrzymaam od Piechoty prob o winie z rodowodem,
bez namysu sie pod ni podpisaam. To zmniejszanie napicia
rzeczywicie dziaa. A jednak cay czas jestem roztrzsiona.
Wczoraj znowu dostaam niebiesk kart swadbienia. Co robi?
Nie mog przecie ukra jeszcze jednego Watsona. Zaostrzyli

kontrole. A nawet gdybym moga, nie sdz, eby jeden nadpro-

gramowy Watson mi wystarczy.Tym razem, zdaje sie, trzeba by
zdoby dwa.
Zoya gow na porczy fotela, z trudem powstrzymujc sie

od paczu.
- Czy jeste pewna, e nie wystarczy ci tylko jeden Watson? -

spyta po chwili huxley. -Jakkolwiek byo, dawniej ludzie swad-
bili sie regularnie, obchodzc sie bez adnych Watsonów.

- Ale nie swadbili sie w celu rozadowania wewntrznych
napiw Obronie. Nie, nie wydaje mi sie, ebym sobie poradzia.
Zrozum,e znów wyznaczyli mi Lotnictwo. Mam za zadanie zdo-
by sposób na ywienie prosit. A cae ycie wyjtkowo nie zno-



Nerwowo krcia pokrtem a

derwa sin nieznacznie.

Hm... ró, naturalnie moesz ztoy rezygnacje powiedzia
ledwie syszalnym szeptem.

- Chyba sobie artujesz. Dowcip w bardzo zym gucie. Nie po
to zwierzaam ci si ze swoich zmartwie, eby ze mnie robi
balona.

Huxley zda sobie spraw, e posun sie za daleko.
- Wcale nie chciaem cie urazie, moja droga panienko - powie-

dzia pocieszajcym tonem, ^.ycisn^lrece do piersi. - •

•

skiej.

- Zgadza sie.

Z powrotem przykrcia swój aparacik suchowy. Huxley sie

odpry. - Nie wiem, czy zdajesz sobie spraw, e nie jeste ca-
kowicie odosobniona w swoich kopotach - powiedzia. Cakiem
moliwe, e po duszym zaywaniu estryków w organizmie po-

wstaj przeciwciaa. W stanie pocztkowego wstrtu fizjologicz-

nego, wymuszona gotowo seksualna moe... Ale przecie takie

rzeczy ciebie nie obchodz. Potrzebujesz pomocy. A moe po-

dzieliaby sie swoimi kopotami z moim zwierzchnikiem? Albo z

sam gór?
- Chodzi ri o KO?
Huxley skin gow.
Twarz pani major Briggs stal sie purpurowa. - Nie mog!

Wykluczone. adna uczciwa dziewczyna by sie na to nie zdobya.
Spaliabym sie ze wstydu. Uderzya rek w chlebak i wybuch-
nela paczem.
Wreszcie podniosa sie. Hux!ey bacznie przyglda sie dziew-

czynie. Otworzya chlebak, wyja kosmetyki i lusterko, po czym
zabraa sie do usuwania ladów emocji. Nastpnie wydobya z
czeluci chlebaka elektronow wibro-iglc i jak nieokrelon,
bia cze garderoby i wzia sie do haftowania.

- Nie wiem, co bym zrobia tez swojej robótki - wyjania. -

Przez !e ostatnie kilka dni tylko dziki niej nie postradaam zmy-
sów. Na cae szczcie haftowanie jest teraz w modzie. No có,
wyznaam ci wszystkie swoje k!opotv. Czv masz jakie pomy-
sy?
Huxlev wpatrywa sie w ni lekko wytrzesz<7.onymi oczami.

Wibro-ig"la postukiwaa miarowo, tak miarowo, e Sonia nie

zwrócia uwagi na wzmoone potrzaskiwanie w piersiach hux-

leya. Poza tym jej aparat suchowy nie wychwytywa zbyt dobrze
dwików o takiej czstotliwoci.

Hux!ey odchrzkn. - Czy jeste pewna, e sama ponosisz

wine za swoje kopoty ze swadbieniem? - spyta dziwnie zmie-

nionym gosem.
- No chyba... tak mi sie zdaje. Przecie w obydwu wypadkach

mec/A7.nom nic nie brakowao. Major Briggs nie odrywaa
oczu ód robótki.

- Owszem, pod wzgldem fizjologicznym. Postawmy spraw
w ten sposób. I chciabym, eby pamitaa, moja droga panien-

ko, e oboje jestemy dojrzaymi, inteligentnymi osobnikami, a ja

jestem huxleyem. Przypumy, e miaaby swadbi parlnera

z... Piechoty Morskiej. Czy przyszoby ci to z trudnoci?
Sonia Briggs odoya robótk, a na jej polirzki wystpiy ru-

miece. - 7. towarzyszem broni? Nie masz prawa tak mówi!
- No ju dobrze, dobrze. Opanuj sie.

Trzaski w piersiach huxleya stay sie ju tak glosne, e tylko

podniecenie Soni mogo je zaguszy. Utrwaliy sie do tego stop-

nia, e nie osabio ich nawet wyczenie wibro-igly.
- Nie chciaem cie obrazi - cign huxley nienaturalnym go-

sem. Wskazaem tylko na cakowicie hipotetyczny przypadek.

A wiec... zaómy, e traktujemy to jako czyst hipotez, bo
nigdy, przenigdy nie'odwayabym sic na co takiego... no wiec,

niesdz ebyni miaa z tym jakiekolwiek kopoty. Z powrotem
zabraa sie do swojej robótki.

- Innymi sowy, to nie twoja wina. Spójrz na to pod tym ktem.
Jeste w Piechocie Morskiej.

- Tak. - Dziewczyna dumnie podniosa glowe. - Ku chwale
Obrony!

- Wanie. A to oznacza,e jeste sto razy, tysic razy lepsza od
kadego z tych typów, których musiaa swadbi. Zgadza sie? Po
prostu tak ju jest. Bo jeste z Piechoty Morskiej.

- No lak. chyba masz racje. Nigdy nie mylaam o tym w ten

sposób.
- Ale teraz pomylaa i poznaa prawd. Wemy na przykad

twoje spotkanie z tym facetem z Lotnictwa. Czy to twoja wina, e
pozostaa nieczua w ramionach kogo z Lotnictwa ? Skde
znowu ! To jego wina jasne jak soce -jego wina, bo jestw tak

odraajcej subie, jak Lotnictwo!

Sonia Wpatrywaa sic w huxleya z otwartymi ustami i biy-

Przeeie to prawda^Masz ^^Ma^^r^^tten^rie^fa-
cje!

- Jake by inaczej powiedzia huxley zadowolony z siebie.

Zostaem zbudowany po to, ebym mia zawsze racje. Rozwa-
my teraz spraw twojej nastpnej randki.

- Dobrze.
- Jak zwykle, udasz sie do strefy neutralnej. Wemiesz ze sob

swój miniBAR, prawda?
- No jasne. Zawsze chodzimy uzbrojone.

- Dobra. Pójdziesz do latryny i roz

bie Watsona. Jeeli bdzie dziaa...
- Nic bdzie. Jestem tego niemal pewna.
- Nie przerywaj mi. A wiec jeeli bdzie dziaa, bdziesz go

swadbi. Jeeli nie, zatrzymasz przy sobie swój miniBAR.
- Gdzie? - spytaa zafrasowana Sonia.
- Za plecami. Chcesz mu da szanse. Ale niezbyt wielk szan-

se. Jeli Watson nie podziaa - tu huxley zrobi pauz dla drama-
tycznego efektu - wyciga j spluw i strzelaj. Prosto
w serce. Zostaw go lecego pod przepierzeniem. Dlaczego
miaaby cierpie jeszcze raz podobn scen jak ta, któr wanie
opisaa przez jakiego bawana z Lotnictwa?

- No dobrze... ale - Sonia zachowywaa sie jak kto, kto usiu-
jc myle rozsdnie, nie jest zbyt pewien, czy rozsdne mylenie
ma tu jakie uzasadnienie. - W jen sposób nie rozaduje skutecz-

nie napi.
- Moja droga panienko, dlaczego napiciaw Obronie maj by

rozadowane kosztem Piechoty Morskiej? Trzeba poza tym przy-

j szeroki, ogólny punkt widzenia. Dobro Piechoty Morskiej jest

dobrem Obrony.
- Rzeczywicie... Masz racje... Dae mi dobr rade.
- Rozumie sie! Jeszcze jedno. Jak ju go zastrzelisz, zostaw

przy nim karteczk ze swoim nazwiskiem, sektorem i numerem
dowodu osobistego. Nie wstydzisz sie swojego czynu.

- Nie... Pewnie, e nie... Ale. ju bym zapomniaa. Jak dowiem
sic od trupa receptury na pasze dla prosit?
- Bdzie równie skory da ci j po mierci, jak za ycia. A przy

tym, co za ponienie. eby ty, oficer Piechoty Morskiej, miaa
zniy sie do tego, eby wyudza co od byle bubka z Lotnictwa!
Co to, to nie! Powinien by zaszczycony, dumny z tego e moe ci

da receptur.
- Susznie. - Sonia zacisna usta. - Nie wezm od niego ad-

nych bzdur - powiedziaa. - Nawet jeli Watson podziaa wy-
swadbie go i zastrzel. Co ty na to?

- wietnie. Kada honorowa dziewczyna tak by postpia.
Major Briggs spojrzaa na zegarek. - Ju dwadziecia po! Je-

stem spóniona do winiami. licznie dzikuje. - Obdarzya go
szerokim umiechem. Skorzystam z twojej rady.

- Bardzo mi milo. Do widzenia.
- Dowidzenia.
Wysza z gabinetu, nucc „Z paaców Montezumy..."

Huxley, kiedy ju zosta sam, w roztargnieniu prze-
stawi sobie kilka razy oczy i nos. Spoziera zamy-
lony na sufit, jakby "sie zastanawia! kiedy bomby

rzucone przez Lotnictwo, Piechot i Marynark zwal sie

do rodka. Przyj do lej pory ju dwanacie modych
kobiet i wszystkim udzieli takich samych rad, jak pani
Major Briggs. Nawet huxley ze zwarciem w klatce pier-
siowej mógby przewidzie, e skutki jego porad oka
sie katastrofalne dla Piechoty Morskiej.

Posiedzia jeszcze chwile, powtarzajc sobie: „Poper,
Poper. Papa, placki, pieprz, prki, prtki i prd, prtki i

prd".
Zwarcie dawao o sobie zna gonym i beztroskim

iskrzeniem. Przeszukiwa cae pasmo odbiornika fal

dwikowych, a wreszcie znalaz program muzyki ato-

nalnej, zaguszajcej skutecznie haas dochodzcy z pier-
si. Mimo i rozstroil sie ju do tego stopnia, e nieduo
brakowao mu do obdu, nie zatraci jeszcze cakiem
swoje sprytu.
Jeszcze raz powtórzy sobie: „Poper, Poper", po czym

skierowa sie do drzwi swojej poczekalni i wezwa na-
stpnego klienta.

• W oryK. dighting W sowniczku zaczonym do „Dziel pol-

skich" Jana Kochanowskirito pod redakcj Juliana Krzyano-
wskiego: swadbic - .mier Stosunek miosny.. Tumacz chcia tu

by wierny intencjom autorki, wyraonym w nastpujcym
przypisie: „W pr7.rs7.lasd zarzucano mi wymylanie niezwy-
kych slow w}'stepujacyvh w moich opowiadaniach. W niektó-

rych przypadkach zarzuty le $ uzasadnione; czasami jednak,
jak w przypadku »VUlcan's Dotts« izoh. "Piani Life of ihe Pacific

World«) s:i bezpodstawne. Gwoli formalnoci wyjaniam zatem,
i uyte tu sowo tdigth » pochodzi ze redniowiecznej angielsz-
czyzny, fidzie znaczyo miedzy innymi mie stosunek z izoh.

«Ports of Ihe linglish l.anguagcc Auden and Pearson, tom 1, str.

1731. Sowo «dighl» zostao ponownie wprowadzone do jeyka
angielskiego przez jednego z dwudziestowiecznych filologów,

którego drani eufemizm -spa z kims», i który zauway,e w
naszym /angielskimi iezyku potrzebny jest odpowiedni czasow-
nik przechylni, którego uycie byoby poprawne", (przyp.
ttuml



CONAN zrodzisi z wyobrani Roberta E.

Howarda przed ponad pó wiekiem. Mocarny,

dziki wojownik z krainy Cymmerian pojawi si
po raz pierwszy przed czytelnikami ameryka-

skiego miesicznika „Weird Tales" w jego

grudniowym wydaniu z 1932 roku, w opowiada-

niu „The Phoenix on the Sword".

Zapewne ani autor, ani wydawcy miesiczni-

ka nie przewidywali wówczas, e byt to tylko

pocztek bujnej, penej przygód egzystencji

bohatera, trwajcej po dzie dzisiejszy. Zainte-

resowanie czytelników spowodowao, ze Ho-

ward zacz opisywa wci nowe przygody

Conana. tworzc konsekwentnie jako to jego

dziaa, cay legendarny wiat sprzed 12 ty-

sicleci.

Do koca swego krótkiego ycia (zmar w
1936 roku w wieku 30 lat) Howard napisa jesz-

cze 17 opowieci o przygodach Conana.

Wkrótce okazao asie, e mier autora nie o-

znaczata kresu egzystencji bohatera. Conan

Istnia nadal, odradza si pod piórem innych

pisarzy we wci nowych ksikach 1 komik-

sach. Pod koniec lat siedemdziesitych jego

przygody ukazyway si przynajmniej w trzech

komiksowych miesicznikach i dwóch dwumie-

sicznikach tego samego typu. To bya jakby

druga (aza - po oryginalnej howardowskiej -

egzystencji bohatera. Jego potn, muskular-

n posta utrwali w tej fazie znany ameryka-

ski rysownik Frank Frazetta. Std ju by tylko

jeden krok do nastpnego wcielenia bohaiem:

na ekranie. W kocu 1981 r. powstaa, wielka

filmowa epopeja niejako porzdkujca i ujmu-

jca w jedn cao przygody Conana. Autor

scenariusza John Milius doda przy tym do nich

co, czego dotychczas brakowao: ukaza po-

cztki ycia bohatera, a take motywy, jakie

. :

nim kieroway w
|

penym przygód ydu. I

nana (w czasie, gdy

Ameryce cae kluby jego anów) ujrzeli wlec

najpierw spokojne eymmerlaakle osiedle, w
którym wiód ywot mody Conan u boku swych

fimtuf.iufikiimi

>

rodziców, a nastpnie krwawy napad jedców
z ssiedniej krainy Vam>, którym przewodzi

bóg-w Thutsa Doom. Starsi mieszkacy o-

eledla, w tyra równie rodzice Cona
wymordowani, za modzie

ny organizm podoa morderczo cikie) pracy 1

zmieni modzieca w niezwykle silnego m-
czyzn. To powoduje zmian jego losu. Conan

uwolniony od aren zostaje przez swych panów
przeznaczony do roli gladiatora. Taki Jest po-

cztek Jego drogi ku wszystkim dawyt" przy-

godom w owym trzecim, filmowym wcieleniu.

Czytelnikom „Fantastyki" postanowi imy
przedstawi Conana z wszystkich trzech az
egzystencji bohatera. Najpierw pocztki Jego

drogi na szlaku przygód, gdy zdobywa miecz,

który pozwala mu odnie póniej tyla zwy-

cistw nad najbardziej niesamowitymi wroga-

mi. Ta przygoda naley do drugiej, po-howar

-

dowskiej, azy I wysza spod pióra dwóch zna-

nych amerykaskich autorów fantastyki - Lina

Cartera i tyorta Sprague de Campa.

Oryginalny Conan, taki Jakim go widzia Ho-

ward, wystpuje w noweli „Wiea sonia". Na-

tomiast

filmowa

lonego r — ..... :,-7
(najpierw kulturyst, a póniej aktora) Amoda
Schwarzeneggera,

Zapewne ro trzecie wcielenia, zwaszcza dla

tych, którzy widzieli film, jest najbardziej suge-

stywne i przesania poprzednie. Jednak Canon
- gównie fen howardowski - jest przede

wszystkim zjawiskiem na gruncie literatury fan-

tastyczne], Tutaj bowiem rozpocz swoje y-
cie, a nawet uczyni co wicej; poszerzy, a

czciowo nawet wytyczy drog wiodc ku

fantastycznym wiatom l bohaterom z jakiej

odlegej przeszoci, zrodzonym z mieszaniny

rozlicznych mitów i legend oraz z przetwarzaj-

cej je autorskiej wyobrani.
{W .m ,j

(The Thing of tie Crypt)w <rypcie
1. Czerwone lepia
Od dwóch dni wilki szy przez las jego ladem i leraz znów go

dogoniy. Ogldajc sie przez ramie, modzieniec dostrzeg je
-

wochate, szare cienie kusoway bezgonie wród czarnych pni,

a w zapadajcym mroku ich lepia pony jak rozarzone wgle.
Wiedzia, e tym razem ju nie zdoa odeprze alaku.

Grube pnie wiekowych drzew wznosiy sie wokó, jak milcz-

cy onierze zakltej armii, ograniczajc widok. Pónocne stoki

wzgórz pokryway poszarpane, biae aty niegu, lecz bulgot ty-

sicy strumyków zapowiada ryche ustpienie mrozu i nadejcie

wiosny. Nawet w rodku lata by to mroczny, ponury wiat, a

teraz, w sabncym ze zblianiem sie zmierzchu, przymionym

Modzian bieg pod góre gsto zadrzewionym zboczem, ucieka-

jc ju trzeci dzie od chwili, gdy udao mu sie zbiec z hyperbo-

rejskiej niewoli. Chocia wolny, modzieniec znalaz sie w sa-

mym rodku wrogiego królestwa, daleko od rodzinnej Cymme-
rii. Tak wiec umkn na poudnie, w dzik, górzyst krain od-

dzielajc poudniowe tereny Hyperborei od ywych równin
Brythuniii stepów Turanu. Sysza, e gdzie na poudniu ley
legendarna Zamora - ziemia czarnowosych kobiet i wie, za-

mieszkaych przez tajemnicze pajki. Gdzie tam stay wspaniale

miasta - stolica pastwa, Shadizar, zwana Miastem ajdaków,
.

j
t/. i ........... i, ..... . ......i .

Lin Carter i Lyon Sprague de Camp
Zdawao mu si, e na poudniu olbrzymia sia z atwoci

przyniesie mu bogactwo isaw wród wychowanych w miecie
sabeuszy. Skierowa sie wiec ku pónocnym granicom Brythunii,

by szuka swego szczcia, a prócz wystrzpionej, poszarzaej

tuniki i kawaka acucha nie mia nic.

Wilki wpady na jego lad. Zazwyczaj nie atakoway ludzi, lecz

zima trwaa wyjtkowo dugo i wygodniae drapieniki byy go-

towe na wszystko. Za pierwszym razem, kiedy go dopady zakr-
ci acuchem z tak furi, e pooy trupem jednego szarego

napastnika, a drugiemu zama krgosup. Szkaradna posoka o-

pryskaa topniejcy nieg. Wygodzone stado odstpio od czo-
wieka ze wiszczcym gronie acuchem, by ucztowa na tru-

pach swych krewniaków, a mody Conan pomkn na poudnie.
Ale niebawem wilki znów ruszyy jego tropem.

Nastpnego dnia opady go o zachodzie soca, przy zamarz-

nitej rzece na granicy Brythunii. Walczy z nimi na liskim lo-

dzie, mócc okrwawionym acuchem jak cepem, dopóki naj-

mielszy wilk nie chwyci zbami elaznych ogniw i nie wyrwa
acucha ze sabncej doni. Wtedy cienki lod zaama sie pod ci-
arem walczcych i Conan znalaz sie w lodowatej wodzie.

Krztuszc sie i apic gwatownie oddech zobaczy, e kilku prze-

ladowców wpado razem z nim. Przez chwile widzia nie opodal

na pól pogronego w wodzie wilka, wciekle skrobicego przed-

nimi apami krawd przerbli, ale nigdy sie nie dowiedzia, ile

a ile zosta



przez wartki nurt. Dzwonic zbami wygramoli! sie z wody, po-

zostawiajc wyjce stado na drugim brzegu. Pónagi i na wpó
zamarznity umykaca noc i cay dzie przez poronite lasem

wzgórza na poudnie.

Teraz wilki znów go doganiay.

Mrone górskie powietrze palio ywym ogniem pracujce jak

miechy puca Conana. Oowiane nogi poruszay sie miarowo bez

udziau wiadomoci. Za kadym krokiem jego obute w sanday
stopy zapaday sie z cichym chlupnieciem w namokniet ziemie.

Wiedzia, e z goymi rekami nie ma adnej szansy przeciwko
tuzinowi szarych zabójców, ale bieg dalej, nie zatrzymujc sie.

Pospna natura Cymmerianina nie dopuszczaa myli o podda-

niu sie losowi, nawet w obliczu nieuchronnej mierci.

Znów zacz sypa nieg, due, mokre patki opaday ze sa-

bym, lecz dajcym sie sysze szelestem, znaczc wilgotn ziemie

i strzeliste wierki miriadami biaych plam. Tu i tam z dywanu
igie sterczay wielkie gazy, kraina stawaa sie coraz bardziej

górzysta i skalista. Te gazy byy jedyn nadziej Conana, który

zamierza oprze sie o skale i zabezpieczywszy sie w ten sposób
przed atakiem z tyu, stan do ostatniej walki. Niewielk mia
nadzieje na wyjcie z yciem z opresji - dobrze zna szybko i

sie stalowych szczek tych ylastych, stufuntowych cia - ale lep-

sza taka szansa ni adna.
Las rzednia w miar jak zbocze stawao sie bardziej strome.

Conan popdzi ku grupie ska wznoszcych sie na stoku, jak

brama jakiego zasypanego grodu. W tej samej chwili wilki wy-
pady z lenej gstwiny i pognay za nim, wyjc jak piekielne

2. Skalne komnaty
Przez biay zamt sypicego niegu modzieniec dojrza ziejcy

czerni otwór miedzy dwoma potnymi blokami skalnymi i po-

mkn w tym kierunku. Kiedy dobiega do wskiej, ciemnej

szczeliny, wilki nastpoway mu ju na piety - zdawao mu sie,

e na goych nogach czuje ich gorce, smrodliwe oddechy. Wcis-

n! sie w otwór w momencie, gdy przodownik stada skoczy! na
niego. Ociekajce lin Wy chwyciy powietrze - Conan by! bez-

pieczny. Ale na jak dugo?
Schyliwszy sie, maca dookoa siebie w ciemnoci, szukajc na

chropowatej, kamiennej pododze czego, czym mógby odeprze
wyjc hord. Na zewntrz sycha byo dreptanie ap po wie-
ym niegu, skrobanie pazurów o kamie i cikie dyszenie zzia-

janych tak jak i on wilków. Wygodniae, dne krwi zwierzta
skomliy czujc jego zapach, lecz adne nie próbowao dosta sie

do iodka. I to wydawao sie dziwne.

Ciemnoci, panujce w niewielkiej, skalnej komnacie rozpra-

szao tylko sabe wiato wpadajce przez otwór wejciowy. Nie
równ podog pokryway mieci naniesione tu w cigu dugich
lat przez wiatr, ptaki i zwierzta - zesche licie, igliwie, suche
gazki, nieco rozsypanych drobnych koci, kamyków i okru-

chów skay. Nie znalaz niczego, ci mogoby posuy za bro.
Prostujc sie na ca wysoko swej mierzcej ju ponad sze

stóp postaci, modzian zaczJ bada ciany wycignit rk.
Wkrótce znalaz przejcie wiodce gdzie dalej, w smolisty mrok.

Macajc krawdzie otworu stwierdzi, e ma on regularny ksztat

i odkry lady duta na kamiennej framudze, ukadajce sie w
tajemnicze znaki jakiego nieznanego pisma. Nieznanego przy-

najmniej modemu barbarzycy z pónocy, który nie umia ani

zajc je za objaw zniewieciaoci.
Musia sie zgi wpó, by przecisn sie przez niskie drzwi, ale

przeszedszy przez nie móg znowu stan wyprostowany. Za-

trzyma sie, nasuchujc czujnie. W otaczajcej go ciszy i ciem-

noci inst>riktownie wyczu czyj obecno. Chocia napite
zmysy nie dostarczay mu adnych wskazówek, mia dziwne
wraenie, e nie jest sam w komnacie.

Wytajc wywiczonyw lenej guszy such doszed do wnio-

sku, e pomieszczenie, w jakim sie znalaz, jest o wiele wiksze
od pierwszego. Wokó unosi sie zaduch nagromadzonego przez

wieki kurzu i nietoperzych odchodów. Ostronie stawiajc stopy

napotyka porozstawiane tu i tam przedmioty i chocia ich nie

widzia, wydaway mu sie sprztami wykonanymi przez czo-

wieka.

Zrobi jeden zbyt szybki krok w kierunku ciany, potkn sie o
co i kiedy upad, przedmiot rozlecia sie z trzaskiem pod jego

ciarem. Ostra drzazga zarysowaa mu skór, dodajc nastpne
zadrapanie do skalecze spowodowanych przezwierkowe igy i

wilcze kly. Klnc, podniós sie i pomaca poamane szcztki. To
byo krzeso, tak zbutwiae, e drewno kruszyo sie w palcach.

Dalsze badania prowadzi z wiksz ostronoci. Wycigajc,
rece natrafi na inny, wikszy przedmiot, w którym niebawem
rozpozna! wojenny rydwan. Szprychy przegniy i koa zaamay
sie. iak e wóz leai na pododze wród fragmentów podwozia i

kawaków obrczy. Bdzce palce Conana dotkny zimnego
metalu - najwidoczniej zardzewiaego, elaznego okucia rydwa-
nu.To nasuno mu pomys. Odwróci sie i wymacujc sobie dro-

g powróci do przedsionka. Zebra gar suszu i kilka skalnych

odamków. Ponownie wszed do komnaty i uoywszyma kup-

k z chrustu i lici uderzy elazem o kamie. Po kilku nieuda-

nych próbach z kolejnego kamienia trysny jasne iskry. Za
chwile w komnacie pono mae ognisko podsycane resztkami

poamanego krzesa i drewnianymi kawakami rydwanu. Teraz

móg odpocz po straszliwym wycigu i ogrza zdrtwiae
czonki. wawo trzaskajce pomienie powstrzymaj wci kr-
cce sie przed wejciem wilki, które, chocia zwykle niechtnie
rezygnuj ze zdobyczy, nie próboway wtargn do ciemnej jas-

kini. Ciepy, óty blask ognia taczy po cianach z topornie ocio-

sanego kamienia. Conan rozejrza sie wokó. Pomieszczenie mia-

o ksztat prostokta i byo znacznie wiksze ni pierwotnie przy-

puszcza. Wyniosy strop gin w gbokim cieniu i zasonach
pajczyn. Pod cianami stao kilka krzese i par kufrów ze stro-

jami i broni, których otwarte wieka ukazyway zakurzon za-

warto. W wielkiej, kamiennej komnacie roztaczaa sie wo
mierci i stechlizny.

Nagle dreszcz przebieg Conanowi po plecach - w odlegym
kcie pomieszczenia, na ogromnym kamiennym tronie siedzia

nagi olbrzym z obnaonym mieczem na kolanach. W migocz-
cym blasku pomieni trupia czaszka spogldaa pustymi oczodo-
ami na modego Cymmerianina. Chude jak patyki koczyny
byy brzowe i wyschnite, a ciao na potnej piersi skurczone i

popkane przywaro w strzpach do odsonitych eber. Conan
wiedzia, e nagi gigant nie yje od wielu wieków, lecz wiado-
mo tego nie zmniejszaa przeraenia modzieca. Nieustraszo-

nyw starciu z czowiekiem czy zwierzciem, nie obawia sie bólu

i mierci z rk wrogów. Jednak jako barbarzyca z dzikiej Cym-
merii lka sie nadprzyrodzonych mocy, demonów i potwornych
stworów Odwiecznej Nocy i Chaosu, jakimi jego prymitywny lud

zapenia ciemnoci za krgiem obozowych ognisk. Conan wola-
by stawia czoa godnym wilkom ni pozostawa tutaj z mart-

wym, spogldajcym na niego ze skalnego tronu zapadnitymi
oczodoami, w których drcy odblask ogniska, oywiajc wy-
schnite oblicze trupa, porusza mroczne cienie.

3. Miecz
Krew zastyga modziecowi w yach i wosy zjeyly mu sie na
gowie, ale wzit sie w gar. Odsyajc w duchu wszystkie prze-

sdy do diabla, podszed na sztywnych nogach do tronu, by
przyjrze sie z bliska zmaremu. Tron - solidny blok szklistego

ciemnego kamienia, ociosanego z grubsza na ksztat fotela - stal

na niskim postumencie. Olbrzym musia umrze siedzc na nim
albo zosta tam posadzony po mierci. Jeeli nosi kiedy jak
odzie, to ju dawno zbutwiaa i rozsypaa sie w proch. Mosine
zapinki i resztki zbroi nadal leay u jego stóp. Szyje otacza

naszyjnik z nieoszlifowanych bryek szlachetnego kruszcu, a na
szponiastych doniach, ciskajcych porcze tronu, byszczay
zote piercienie. Zwieczony rogami hem z brzu, pokryty te-

raz zielon warstw tustej niedzi, chroni wyschnit czaszk
budzcej groz postaci. Mimo elaznych nerwów Conan z tru-

dem zmusi! sie, by spojrze w te zniszczon przez czas twarz.

Zapadnite oczy trupa zostawiy dwie czarne jamy, a uszczca
sie skóra wyschnitych warg obnaya poóke, wyszczerzone

w ponurym umiechu zeby.

Kim by zmary? Staroytnym wojownikiem, wielkim wodzem
budzcym strach za ycia i czczonym po mierci? Nikt nie móg
odpowiedzie na to pytanie. Blisko sto ras wdrowao i wadao
tym górzystym pograniczem, od czasu kiedy Altantyda zapada
sie w szmaragdowe fale Zachodniego Oceanu osiem tysicy lat

wczeniej. Sdzc po zwieczonym rogami hemie, trup móg
by wodzem pierwotnych Vanirów lub Aesirów, albo królem
jakiego zapomnianego, prymitywnego szczepu Hyborian, od
dawna pochonitego przez mroki czasu i pogrzebanego przez

UW.

Spojrzenie Conana pado na wielki miecz, lecy na kolanach

trupa. Bya to przeraajca bro - szerok kling o blisko metro-

wej dugoci wykuto z hartowanej stali - nie z miedzi czy brzu,
jak mona by sie spodziewa ze wzgldu na wiek ora. Móg to

by pierwszy stalowy brzeszczot wykonany rek ludzk; cym-
meriaskie legendy wspominay o dniach, gdy sieczono sie i ku-
to czerwonym spiem, nie znajc tajemnicy wyrobu elaznych
przedmiotów. Ten miecz w zamierzchej przeszoci musia by
wiadkiem wielu bitew - mówia o tym jego szeroka klinga,

wci ostra, lecz poszczerbiona w licznych miejscach, gdzie z

brzkiem spotkaa sie niegdy z ostrzami innych mieczy i topo-

rów. Pociemniay ze staroci, poplamiony rdzor nadal budzi
respekt. Cymmerianinowi mocniej zabio serce - w ]~ 1

pyna krew pokole wojowników.



Na Croma, co za miecz! Z lak broni móg stawi czoa nie

tylko stadu wygodzonych wilków. Chwytajc rkoje podli-
w rk nie dostrzeg ostrzegawczego bysku w ciemnych oczo-

doach staroytnego wojownika. Conan zway miecz w reku.

Or z Dawnych Wieków wydawa sie ciki jak oów. Moe w
przeszoci nosi go jaki legendarny król-heros, jak Kuil Atlanty-

da - król Valuzji w czasach, nim skrya j zielona to... Modzie-

niec poczu jak wzbiera w nim sia, a serce bije szybciej przepe-

nione dum posiadania. Zamachn sie. Bogowie, co za bro!
Wojownik z takim mieczem jest godzien kadego zaszczytu! Ma-

jc taki or nawet pónagi mody barbarzyca z surowej, dzikiej

Cymmerii moe wywalczy sobie drog przez zastpy wrogów i

przebrnwszy przez rzeki posoki zaj poczesne miejsce w pan-

teonie wadców!
Stan z dala od tronu, tnc i dgajc powietrze ostr stal,

oswajajc sie z dotykiem zniszczonej przez czas rkojeci. W
zadymionym pomieszczeniu rozleg sie jedynie wist rozcinane-

go powietrza, a migoczce wiato ogniska odbijao si skrzcymi
promieniami od powierzchni ostrza, rzucajc mae, zote byski

wojowników!
Conan nabra tchu w piersi i wydal dziki okrzyk wojenny swe-

go ludu. Krzyk odbi sie grzmicym echem po komnacie penej

tajemniczych cieni i zestarzaego kurzu. Cymmerianin nie pomy-

la, e gromkie wyzwanie rzucone w takim miejscu mogo obu-

dzi nie tylko pice nietoperze, lecz równie co, co wedug
wszelkich praw powinno spoczywa w spokoju przez nadcho-

dzce wieki.

Nagle modzieniec zastyg w niedokoczonym gecie, syszc
dziwny, suchy chrzest, dobiegajcy z tej czci komnaty, gdzie

stal tron. Miody barbarzyca odwróci sie wolno, spojrza... i ser-

ce w nim zamaro, a lodowaty dreszcz strachu przebieg mu po

krzyu. Wszystkie nocne koszmary i przesdne leki obudziy sie

w jego duszy, napeniajc j szalestwem i groz. Trup oy.

4. Spotkanie

Powoli, konwulsyjnymi ruchami, trup podniós sie ze swego ka

miennego fotela i spojrza na intruza pustymi oczodoami, które

zdaway sie jarzy zimnym, nienawistnym spojrzeniem. Dziki

tajemniczej sztuce pradawnych czarnoksiników, ycie wci
tlio sie w wysuszonej mumii starego wodza. Obnaone szczeki

rozchvliv sie i zamkny w przeraajcej parodii mowy. Conan
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niezwykle popularna odmian „heroc lantasy" zapocztkowan przez Ro-

berta E Howaida - cyk! utworów powicony bohaterskiemu barbaizycy
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Zjednoczonych Naiwazmeisze powieci Cartera to
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Siar" (1972), „When the Green Star Cails" 1 1973) „By
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Glow" ',1976) - ptooiomowa historia przygód bohatera o ogromnej sile

fizycznej, który Wykorzystuje swoia magiczna moc w walce z tajemniczymi

usysza tylko suchy chrzest, z jakim resztki mini i cigien tar-

y o siebie. Ta bezgona imitacja mowy przerazia modzieca
bardziej ni fakt, e martwy oy i porusza sie.

Szkielet zstpi z postumentu i zwróci sie ku Cymmerianino-

wi. Puste oczodoy wypeniy sic nagle krwawym blaskiem, gdy

ich spojrzenie pado na wielki miecz. Kroczc niezdarnie mumia
ruszya przez komnat w kierunku Conana, jak uosobienie gro-

zy, jak demon z majacze szaleca, wycigajc kociste szpony,

by odebra swoj wasno.
Przejy zabobonnym lekiem modzian cofa! sie krok za kro-

kiem przed zbliajcym sie olbrzymem. Pomienie ogniska rzu-

cay na poblisk cian czarny, potwornycie szkieletu, drgajcy

na chropowatej ska. Panujc w grobowcu cisze zakóca tylko

syk ognia, poerajcego resztki drewnianego krzesa, chrzest

wyschnitych mini zbliajcego sie trupa i ciki oddech prze-

raonego, z trudem chwytajcego powietrze Conana. Mumia
przypara intruza do ciany i wycigna drc brzow reke.

Odruchowo, instynktownie, mody barbarzyca uderzy. Roz-

leg sie wist i z trzaskiem, przypominajcym odgos amanej
gazi stalowe ostrze odrbao wycignite ramie. Odcita rka
upada z suchym grzechotem na podog nadal zaciskajc palce;

z kikuta wyschnitego przedramienia nie trysna nawet kropla

krwi.

Straszliwa rana, jaka powaliaby kadego miertelnika, nie

powstrzymaa trupa, który cofn okaleczon reke i wycign
drug. Oszalay Conan skoczy na napastnika wymierzajc za-

maszyste, potne ciosy, jeden z nich trafi w bok mumii. Pod

ostrzem miecza ebra trzasny jak gazki i olbrzym upad z os-

kotem. Modzieniec sta na rodku kamiennej komnaty dyszc
ciko i ciskajc wylizgan rkoje w spotniaej doni patrzy

który wolno dwign sie na

5. Pojedynek

Rozpoczy sie miertelne zmagania. Conan uderza ze wszyst-

kich si, lecz musia cofa sie krok po kroku przed niepowstrzy-

manym pochodem wci nastpujcego przeciwnika. Nagle mu-
mia gwatownym ruchem cofna ramie przed ciosem i impet

wytrci Cymmerianina z równowagi. Nim j odzyska, trup

chwyci kocistrk za fady tuniki i zerwa z niego postrzpio-

n szat, zostawiajc go nagim prócz sandaów i przepaski na
biodrach.

Conan odskoczy i wymierzy potne uderzenie w gow
monstrum. Mumia znów uchylia sie i ponownie mody barba-

rzyca z trudem wywin sie z ucisku. W kocu silny cios trafi

w hem przeciwnika, odcinajc jeden z wieczcych go rogów.
Nastpny -

i hem z brzkiem potoczy sie po pododze w kt
komnaty. Kolejne uderzenie spado na wyschnit, ohydn cza-

szk. Ostrze utkwio na momentw koci i to prawie zgubio Cona-
na - czarne pazury signy jego szyi, rozdzierajc skór, gdy

Jeszcze raz trafi mumie w ebra i znów ostrze zakleszczyo sie

w krgach. I tym razem udao mu sie je wyszarpn. Wydawao
sie, e nic nie jest w stanie zatrzyma napastnika. Nie sposób
przecie zrani trupa! Szkielet chwia sie, ale cigle naciera, nie

znajc zmczenia ani saboci, chocia rany, jakie odniós, powa-
liyby tuzin krzepkich wojowników.

Jak mona zabi martwego? - to pytanie tuko sie pod czaszk
bliskiego szalestwa Conana. Zadawa je sobie raz po raz, siekc i

rbic ze wszystkich si. Serce walio mu jak motem, puca pra-

coway jak miechy, lecz jego ciosy nie wywieray adnego wrae-
nia na milczcym przeciwniku.

Wreszcie barbarzyca przywoa na pomoc cay swój spryt.

Pomylawszy, e okulawiona mumia nie bdzie moga go ciga,
wymierzy nagy, zamaszysty cios w kolano trupa. Trzasna
ko i szkielet upad, ale w wyschnitej piersi krya sie nadnatu-

ralna moc. Czogajc sie po kamiennej pododze mumia znowu
.l/.wigea sie na nogi i ruszya do modzieca powóczc okale-

czon koczyn.
Conan uderzy, utrcajc doln szczk, która z grzechotem

potoczya sie po komnacie. Trup nawet sie nie zatrzyma. W nie-

strudzonym, miarowym pochodziewci nastpowa na intruza,

chocia poniej poncych niesamowitym blaskiem oczodoów
dolna cze czaszki bya teraz zaledwie mas biaych, potrzaska-

nych koci. Conan zaczyna aowa, e wilcze stado nie dopado
go, zanim zdy schroni sie w tej przekltej krypcie, której

zmary przed wiekami mieszkaniec by wci ywy i niebez-

pieczny.

Nagle co chwycio go za noge. Straciwszy równowag, run
jak dugi na nierówn kamienn podog, wierzgajc wciekle,
by uwolni sie z uchwytu kocistych palców. Spojrza i zamar na



chwile, gdy zobaczy uczepion jego kostki, odrban rilon trupa.

Wyschnite szpony wbiy sie gboko w ciao.

Olbrzymia, siejca groz i szalestwo! posia pochj lila nad nim
sw strzaskan twarz i z szyderczym grymasem wycigna
reke ku gardu ofiary.

Conan instynktownie z caej siy kopn obiema nogami w
Skurczony brzuch trupa wyrzucajc go w powietrze. Z gonym
trzaskiem olbrzym upad prosto w ognisko. Cymmerianin
chwyci odcit reke, wci ciskajc jego kostk, odeiwa j,
skoczy na nogi i cisn koczyn w siad za reszt zwok. Pochyli

sie, porwa upuszczony w czasie upadku miecz i rzuci sie w kie-

runku ogniska - by stwierdzi, e bitwa zakoczona.
Wysuszone przez niezliczone stulecia koci pony gwatów

nie, jak suchy chrust. Nadnaturalne ycie jeszcze nie opucio
trupa wyprostowa sie z wysikiem i wtedy pomienie ogarny
cay jego szkielet, przeskakujc z koci na ko, zmieniajc go w
yw pochodnie. Ju prawie udao mu sie wygramoli z ognia,

gdy nagle okaleczona noga ugia sie pod nim i olbrzym run z

powrotem w ognisko. Ponce ramie unioso sie i opado jak ua-
mana ga, czaszka potoczya sie miedzy wgle i po kilku chwi-

lach ogie pochon mumie zupenie, pozostawiajc jedynie kil-

ka rozarzonych wgielków i garstk popiou.

6. Decyzja

Conan z przecigym westchnieniem wypuci powietrze z puc i

ponownie nabra tchu. Napicie opucio go, pozostawiajc w
caym ciele uczucie zmczenia. Wytar zimny pol z i zola i prze-

gadzi palcami czarne wosy. Oto wojownik byl w kocu na-

prawd martwy > wielki miecz nalea do zwycizcy. Jeszcze raz

zway or w reku. cieszc sie jego ciarem i moc.
miertelnie utrudzony, zastanowi! sie nad spdzeniem nocyw

krypcie. Na zewntrz czekay na niego wilki i mróz, a nawet

instynktowne wyczucie kierunku nic uchroni go przed zbdze-
niem na obcej ziemi w bezgwiezdn noc. Po krótkim namyle
zdecydowa sie. Wypeniona dymem komnata mierdziaa ju
nie tylko stochlizn. ale take dziwnym, budzcym odraz odo-

rem spalonego ciaa. Pusty tron zdawa sic spoglda szyderczo

na modego Cymmerianina, który wci mial to niesamowite

wraenie czyjej obecnoci, jakie odniós, gdy po raz pierwszy

wszed do grobowca. Na myl o noclegu w tym nawiedzonym

miejscu czul lodowate palce strachu peznce po plecach.

Nowa bro napenia go otuch. Wypi pier i ze wistem
przeci ostrzem powietrze. Po chwili wynurzy sie z otworu
wejciowego, otulony w stare futro, wyjte z. jednej ze skrzy,
trzymajc pochodnie w jednej, a miecz w drugiej rce.

Po wilkach nie byo ladu. Spogldajcw gore. Conan zobaczy!

rozpogadzajce sie niebo. Przez chwile wpatrywa sie w gwiaz-

dy, byskajce wród pochmurnego jeszcze nieboskonu i znów
skierowa swoje kroki na poudnie.

Przeoyli: Zbigniew A. Królicki

Robert J. Szmidt

Lyon SPRAGUE DE CAMP
Urodzi Sie w roku 1907 w Nowym York-.;, ftyt pracownikiem naukowym,

•inynierem, agentem teklarnpwyni, ale pi/otfe wszystkim dat sie pozna
jako auic i wydawca Sf Pierwsze opowiadanie „The Isollnuals" opiiiSi-

kowal w roku 193? w magazynie „Asiounoaig" Szybko jednak zac/t pisa
powieci (pocztkowo z Ftettierem Piatlem • P Schuyleiem Millerem) Sfto

jeleksty drukowa w inagazynie ..Unknowrr Johna W CampbeDa Byt rów

raez auloiem ksiek popularno-krytycznych ..Great Cltles ol he Ancient

WorM", ..The Anclenl Englneers", napisa Ciograt* ! oyeuatts 1 1975!. Zain-

teresowania Sprague de Campa problematyk lantasy przywiody go do
konlynuac|i modelu prozy Roberta R Howarda. który w lalach trzydziestych

opublikowa ponad 100 opowiada w magazynach .Weird fatas' . Magie

Carpet". ..Strange Oeiectwe Stones
,
..Sprey Adyenlore Stones ' WSpptpra-

cuiac z unwoodem Carterem L Sprague de Camp stworzy wiolo opowia-

da o podobnej !flma'yco kom y' '>-W znana serie pr/ygod herosa Gpnana

(m in „Conan the Froebooter", „Conan the Wanderer '. „Conan the Ad-

ventt«er", „Conan the Avenger", „Conan the Usurper", „Conan o< the

Isles"). W sumie Sprague cle Camp opublikowa ponad (M ksiek: On jego

najslynnieiszytn utworównale „Lest Darkness Fali"
:
1939 „Tho Clocks

ot tron (1971), „The Tower ot Zanld" tl058> Jest Mkzo twwc okoo 350
artykuów i opowiada zamieszkanych w ponad BO periodykach Jego
utwory byy przekadane na wiele jeyków 2a swota dzialanosc otrzyma

„International Fantasy Award' za > si/ko t ands Boyond' 1 1953 wsootSU'

lor Will/ ev). ..Clevelarid SF Award" za „Tales From Caragan s 8ar" : 1953

- wspóautor i leloher Ptatt). Albenaeum o| Phiadellia Fic.mii Award' za

ksik „AnElephant For Aristotle": I959i „Gandalph Award ii976), .J P.

R Tolkien Award" (1976) za osignicia w dziedzinie laniasy i w 1979 •

, Nebula Award " za caoksztat pracy literackiej ( kategoria ,.<3iand Master

Award''!

(The Tower ofElephant)

Ze zdobytym mieczem u boku Conan poda wci na poudnie,
przez dzikie góry, oddzielajc wschodnie kraje hyperboriaskie
od stepów Turanu, a w kocu dociera do Arenjunu, synnego
zamoranskiego „Miasta Zodziei". Tam, nieobyty z cywilizacj i z
natury niechtnie odnoszc}' si do prawa barbarzyca osiga -

a raczej wywalcza sobie, pozycje zawodowego zodzieja w spoe-
czestwie, w którym kradzie jestsztuk iMuem do chway. Ze
wzgldu na mody wiek i brak dowiadczenia Cymmerianin z
pocztku nie odnosi wikszych sukcesów w nowym zawodzie.

Pochodnie rzucay przymiony blask na wskie uliczki

Maul, gdzie zodzieje caego Wschodu hulali do biaego
dnia. W Maul mogli szale i haasowa do woli, bo uczciwi

ludzie unikali tej dzielnicy, a nocne strae, sowicie opacane spla-

mionymi krwi pienidzmi, nie wtrcay sie do ich zabaw. Kr-
tymi ulicami bez trotuarów, pokrytymi stertami odpadków, pe-
nymi botnistych kau, przetacza sie zgiekliwy, pijany tum. Z
mrocznych zauków dobiegay przenikliwe miechy kobiet, od-

gosy szarpaniny, czasem brzk stali. Przez szeroko otwarte okna
i drzwi wydostawao sie wiato wiec, dolatywa kwany odór
wina i spoconych cia, omot kufli i pieci, tukcych o toporne

stoy oraz zapierajce dech w piersiach strzpy spronych piose-

nek.

W jednej z takich rozbrzmiewajcych gwarem spelunek, pod
nisk okopcon powal zebrali sie obwiesie wszelkiej maci:
drobni otrzykowie, przebiegli porywacze, zodzieje o zrcznych
palcach i chepliwi awanturnicy ze swymi krzykliwie odzianymi
dziewkami o piskliwych glosach. Wród rzezimieszków przewa-
ali tubylcy - ciemnoskórzy, czarnoocy Zamóranie, noszcy szty-

lety u pasa i zdrad w sercu - lecz nie brako tu te zbójców z pó
tuzina odlegych krain. By maomówny, grony olbrzym - hy-

perborejski renegat z szabl o szerokiej klindze u boku - w Maul
bro noszono otwarcie. Byl shemicki faszerz z haczykowatym
nosem i kdzierzaw kruczoczarn brod. Bezwstydna dziewka
z Brythunii siedziaa na kolanach brzowowlosego Gundermana
- najemnika i wóczgi, dezertera z jakiej pobitej armii. Tusty
rubaszny lolr, którego sprone arty wywoyway miech zebra-

nych, byl zawodowym porywaczem, przybyym z odlegego
Koln, by pokaza Zamoranom, jak sie kradnie kobiety. Nie zda-

wa sobie sprawy, e tubylcy rodzili sie, wiedzc o tym wicej ni
on nauczy! sie przez cale ycie. Wanie przerwa opisywanie
wdzików dziewczyny, która zamierza porwa i zanurzy! swój
opasy pysk w ogromnym kuflu pienistego piw^a. Pocign tegi

yk i zdmuchujc piane z wydtych warg powiedzia:
- Na Bela, boga wszystkich zodziei, pokae im jak sie kradnie

dziewki ! Jeszcze przed witem przewioz j przez granice Za-

mory, a tam bdzie czekaa karawana, by j odebra. Ksie Op-
hiru obieca mi trzysta sztuk srebra za mod, gadk Brythunke
szlachetnego rodu. Przez kilka tygodni wdrowaem jako ebrak
po nadgranicznych miastach, szukajc odpowiedniej kobiety.

Znalazem naprawd pikn sztuk!
Wysia obleny caus w powietrze.
- Znam w Shemic takich, którzy nie zamieniliby jej nawet na

tajemnice Wiey Sonia! - powiedzia wracajc do swego piwa.
Ktos pocign go za rkaw i trusty obwie odwróci gow,
marszczc sie gronie. Zobaczy stojcego obok wysokiego, silnie

zbudowanego modzieca. Przybysz wyrónia sie wród zgro-

madzonej w spelunce gawiedzi, jak szary wilk wród stada ndz-
nych kundli. Tania tunika nie ukrywaa potnych mini, cias-

no opinajc szerokie bary i masywny tors waciciela. Pod spada-

jc na czoo strzech czarnych, rozwichrzonych wlosow niebie-

skie oczy spoglday przenikliwie z opalonej na brz twarzy.

Modzieniec nosi u pasa dugi miecz w wytartej skórzanej po-
chwie. Kothianin cofn sie bezwiednie - przybysz nie nalea do
adnej ze znanych mu, cywilizowanych ras.



Wiec nastaw ucha i naucz sie czego,
chopcze - powiedzia wskazujc kuflem
na zmieszanego modzieca. - Wiedz, e
w Zamorze, a szczególnie w tym miecie,
jest wicej zuchwaych zodziei ni gdzie-

kolwiek na wiecie, nawet w Koth. Gdyby
zwyky miertelnik móg ukra klejnot,

bd pewien, e ju dawno kto by go
zwdzi. Chciaby przej przez mur, ale

gdyby to zrobi, natychmiast zapragn-
by wróci z powrotem. Z pewnej istotnej

przyczyny w ogrodach nie ma nocnych
stray - to znaczy nie pilnuj ich ludzie,

ale w dolnej czci wiey, w wartowni,
jest wielu zbrojnych. Nawet gdyby udao
ci sie omin pilnujce ogrodu zwierzta,
musiaby jeszcze przedrze sie przezo-
nierzy, bo klejnot znajduje sie gdzie w
górnej czci wiey.

- Lecz gdyby kto zdoa przej przez
ogrody - upiera sie Cymmerianin - dla-

czego nie miaby dosta sie do wiey od
góry omijajc w ten sposób strae?

Kothianin ponownie rozdziawi usta ze

zdziwienia.
- Suchajcie no tylko! - krzykn drwi-

co. - Ten barbarzyca to orze, który do-

frunie do wysadzanej klejnotami kraw-
dzi wiey, zaledwie sto pidziesit stóp

nad ziemi - a moe mucha, która potrafi

wspi sie tam po okrgej, gadszej ni
polerowane szko cianie!
Zaambarasowany Cymmerianin spoj-

rza gniewnie wokó, gdy suchacze skwi-
towali ostatni uwag wybuchem szyder-

czego miechu. On nie widzia w tym nic

miesznego, a nie by jeszcze na tyle obyty
z cywilizacj, by zrozumie, e sta sie

przedmiotem drwin. Cywilizowani ludzie

s z reguy bardziej nieuprzejmi ni dzicy,

poniewa wiedz, e mog by niegrzecz-

ni, nie przypacajc tego rozupan cza-

szk. Zmieszany i dotknity modzian nie-

wtpliwie umknby chykiem, lecz Kot-

hianin najwidoczniej postanowi dalej ba-

wi sie jego kosztem.

- Mówie o Wiey Sonia - powiedzia obcy po zamorasku z

silnym cudzoziemskim akcentem. - Wiele o niej syszaem. Co to

za tajemnica?

W zachowaniu modzieca Kothianin nie wyczuwa adnej
groby, a wypite piwo i wyrana aprobata suchaczy doday mu
odwagi. Rozpierao go poczucie wasnej wanoci.

- Tajemnica Wiey Sonia? - wykrzykn. - Ba, nawet dziecko

wie, e zamieszkuje w niej kapan Yara, który posiada olbrzymi
kamie zwany Sercem Sonia, zapewniajcy mu magiczn
moc!
Barbarzyca przetrawia przez chwile te informacje.
- Widziaem te wiee - powiedziaw kocu. - Stoi w rozlegym

ogrodzie, otoczonym wysokim murem. Nie widziaem adnych
straników, a mur wydaje sie nietrudny do przejcia. Dlaczego
jeszcze nikt nie ukrad tego tajemniczego klejnotu?

Kothianin rozdziawi usta, zadziwiony prostodusznoci pyta-

jcego, a póniej wybuchn szyderczym miechem, do którego

przyczyli sie wszyscy zebrani.
- Suchajcie no tego poganina! - zagrzmia. - On chciaby u-

kra klejnot Yary! Suchaj, chopcze - rzek zwracajc sie do
przybysza. - Sdz, e jeste barbarzyc z pónocy...

- Jestem Cymmerianinem - odpar modzian niezbyt przyja-

cielskim tonem.
Ta odpowied i jej ton niewiele znaczyy dla Kothianina, który

pochodzi z królestwa lecego daleko na poudnie, u granic She-

mu i mao wiedzia o ludach pónocy.

- No, no! - zakrzykn. - Powiedz tym niedole ;om, którzy byli

Iz im, jak ty u-zodziejami ju w dniu twych narodzin, powi
kradby klejnot!

- Zawsze est jaki sposób, jeeli che idziew parze z odwag

-

odpar krótko rozdraniony Cymmerianin.
Kothianin potraktowa to jako osobist zniewag. Jego twarz

poczerwieniaa z gniewu.
- Co?l - rykn. - Omielasz sie nas poucza i dawa do zrozu-

mienia, e jestemy tchórzami? Zjedaj std - zejd mi z oczu!

To mówic gwatownie popchn! Cymmerianina.
- Bdziesz mnie wymiewa i popycha? - zgrzytn zbami

barbarzyca i w nagym porywie wciekoci wymierzy drczy-
cielowi silny policzeK, powalajc go na toporny stó. Piwo trysn-
o z kufli, a rozjuszony Kothianin z rykiem chwyci za miecz.

- Pogaski psie! - zagrzmia. - Wyrw ci za to serce!

Bysna stal i zgromadzeni poczli umyka pospiesznie pod
ciany. Uciekajcy przewrócili jedyn wiece i spelunka pogr-
ya sie w ciemnociach przeszywanych przez trzask wywraca-
nych aw, tupot nóg, wrzaski i przeklestwa zderzajcych sie ze

sob ludzi. Przeraliwy krzyk zakoczony jkiem agonii przeci



haas jak noem. Kiedy ponownie zapalono wiece, okazao sie,e
wikszo goci umkneja przez wybite okna i drzwi, a pozostali

kulili sie za rzdami beczuek z winem i pod stoami. Barbarzy-
ca znikn; na rodku sali zosta tylko Kothianin. By martwy -

Cymmerianin z niezawodnym wyczuciem zabi go w ciemno-
ciach i zamieszaniu.

rzymione wiata i pijackie wrzaski pozostay daleko w
tyle. Cymmerianin odrzuci rozdart tunik i szed przez
nocny mrok nago, jeli nie liczy przepaski na biodrach i

rzemiennych sandaów. Szed cicho, zwinny i grony jak wielki
kot, a elazne minie gray pod jego brzow od soca skór.
Dotar do czci miasta, zajmowanej przez witynie. Nie zwra-
ca na nie uwagi. Ze wszystkich stron przybytki niezliczonych,
dziwnych bogów Zamory lniy biel marmurowych kolumn,
zotem kopu i srebrem wyniosych arkad. Wiedzia, e religia
zamoraska, jak wszystko, co dotyczyo tego staroytnego, osia-

dego tu od dawna ludu, bya zawia i zagubia wikszo swej
pierwotnej istoty w labiryncie formu i nakazów. Pewnego razu
przez dugie godziny przysuchiwa sie dyskusji uczonych m-
ów - teologów i filozofów - a wreszcie odszed oszoomiony,
wiecie przekonany, e wszyscy oni s stuknici.
Jego religia bya prosta i atwa do zrozumienia - Crom, wódz

bogów, zamieszkiwa szczyt ogromnej góry, z której zsya znisz-
czenie i mier. Nie miao sensu go wzywa, poniewa by ponu-
ry, dziki i nienawidzi sabeuszy. Jednak obdarza mczyzn
przy narodzinach odwag, wol i moc zabijania wrogów, a w
przekonaniu Cymmerianina nie naleao wicej wymaga od
adnego boga.
Obute w sanday stopy barbarzycy stpay cicho po bsuku.

Nie napotka nocnych stray - nawet zuchwali zodzieje wttfeul

omijali dzielnice wity, gdzie tajemnicza mier spotykaa usi-

ujcych spldrowa wite przybytki witokradców. Wreszcie
zobaczy przed sob strzelajc w niebo Wiee Sonia. Modzie-
niec zaduma sie przez chwile na t dziwaczn nazw. Nigdy nie

widzia sonia, ale mtnie wyobraa sobie, e jest to olbrzymie
zwierze, majce ogon z przodu i z tyu. Tyle powiedzia mu she-
micki wóczga, przysigajc, e widzia takie stwory tysicami
w Hyrkanii - ale wszyscy wiedz jakimi garzami s Shemici.W
kadym razie w Zamorze nie byo soni.

Lnica kolumna wiey wzbijaa sie w rozgwiedone niebo.

W wietle dziennym byszczaa wprost olepiajco i ludzie, mru-c oczy, mówili, e zbudowano j ze szczerego srebra. Smuka,
idealnie walcowata, wznosia sie na sto pidziesit stóp w gór,
a jej wysadzana klejnotami krawd iskrzya siew nikym wiet-
le gwiazd. U stóp wiey faloway egzotyczne drzewa i krzewy
górujce nad miastem ogrodu otoczonego wysokimi murami -

zewntrznym, biegncym wokó, i wewntrznym, oddzielaj-
cym wiee i wyej pooone tarasy.

Nigdzie nie dostrzeg wiata - wygldao na to,e budowla jest

zupenie pozbawiona okien, przynajmniej w swojej górnej, nie

zasonitej przez wysoki mur czci. W zimnym blasku gwiazd
jej wierzchoek jarzy sieun tysicy migoczcych kamieni.

Przed zewntrznym murem rosy gste krzaki. Cymmerianin
podkrad sie tam i stojc przed przeszkod zmierzy j spojrze-

niem. Mur by wysoki, lecz podskoczywszy zdoaby dosign
palcami krawdzi. Nastpnie z dziecinn atwoci mógby pd-
cign sie w góre i przeskoczy na drug stron, a nie wtpi, e
w ten sam sposób moe pokona mur wewntrzny. Waha sie

jednak, zastanawiajc sie nad nieznanymi niebezpieczestwami,
oczekujcymi go w ogrodach. Wiele sysza o tajemnicach za-

chodnich królestw - Bryfhunii, Nemedii, Auilonii i Kotli, lecz ci

nalecy do zupenie innej rasy poudniowcy wydawali mu sie

jeszcze dziwniejsi i bardziej zagadkowi. Zamoranie byli niezwy-
kle-starym i, z tego, co wiedzia, hodujcym zu ludem.
Pomyla o Yarze, arcykapanie yjcym samotnie w tej wysa-

dzanej klejnotami wiey i na wspomnienie opowieci pijanego

giermka dreszcz przebiega po plecach barbarzycy. Dworzanin
opowiada, jak Yara mia sie wrogo usposobionemu ksiciu w
twarz, a potem uniós poncy zimnym wiatem kamie, z któ-

rego trysny olepiajce pomienie, otaczajc nieszcznika.
Ksie wrzasn i upad, a jego ciao zmienio sie w niewielk,
poczernia bryk, która zamienia sie z kolei w czarnego paj-
ka, biegajcego po komnacie dopóki czarownik nie zmiady go
obcasem. Arcykapan rzadko opuszcza sw magiczn wiee; z
reguy tylko po to, by rzuci zy czar na którego ze swych wro-
gów. Król Zamory lka sie go bardziej ni mierci, a poniewa na
trzewo nie móg znie strachu, pi bez przerwy, niemal nigdy
nie trzewiejc. Yara by bardzo stary - ludzie mówili,e ma setki

lat i dodawali, e dziki swemu magicznemu kamieniowi, zwa-
nemu Sercem Sonia, bdzie y wiecznie. O tym kamieniu nie

wiedziano nic pewnego, a nazw sw otrzyma z tego powodu,
e wiee, w której go arcykapan przechowywa nazywano Wie-

Sonia.
Pogronyw tych rozmylaniach Cymmerianin przywar nag-

le do muru. Kto przechodzi przez ogród, stpajc cikim, mia-
rowym krokiem. Modzieniec posysza szczk elaza. A jednak
strae strzegy ogrodu! Barbarzyca nasuchiwa, chcc ponow-
nie usysze kroki stranika - daremnie. Za ogrodzeniem zalega
gboka cisza. W kocu ciekawo przemoga lk. Modzian pod-
skoczy lekko, uchwyci krawd muru rk i jednym skokiem
znalaz sie na szczycie. Lec pasko na szerokim murze spogl-
da na rozleg przestrze po drugiej stronie. W pobliu nie do-

strzeg adnych zaroli, chocia w oddali dojrza kilka starannie

przystrzyonych krzewów. W pómroku widzia zielon mura-
w; gdzie szemraa fontanna.

Cymmerianin ostronie opuci! si do ogrodu i doby miecza,

czujnie rozgldajc sie wokó. Niczym nie osonity, sta przycza-

jony do skoku jak dzikie zwierze. Cicho przemkn wzdu
muru, starajc sie trzyma w cieniu, a znalaz sie w pobliu
krzewów, które zauway! ze szczytu ogrodzenia. Nisko pochylo-

ny, pobieg do nich i prawne przewróci si, zawadziwszy nog o
co, co leao na skraju zarou. Rozgldajc sie szybko na boki nie

dostrzeg ladu wroga, wic pochyli sie i popatrzy uwanie.
Nawet w tym nikym wietle rozpozna posrebrzan zbroje i

grzebieniasty hem zamoraskiej gwardii królewskiej, okrywaj-
ce zabitego, silnie zbudowanego mczyzn. Tarcza i wócznia
leay obok. Barbarzyca pobienie obejrza trupa i stwierdzi-

wszy, e gwardzista zosta uduszony, z niepokojem popatrzy
wokó. Wiedzia, e to kroki tego stranika sysza uprzednio. Od
tej chwili nie upyno wiele czasu, a jednak czyje rce wycig-
ny sie w ciemnociach i bezszelestnie zabiy silnego mczyz-
n.
Wytajc wzrok, Cymmerianin mimo gstego mroku dojrza

lekko poruszajce sie licie w zarolach pod murem. ciskajc
obnaony miecz ruszy w tym kierunku. Chocia nie robi przy

i

tym wicej haasu ni polujca pantera, jednak czowiek, do któ-
rego sie skrada usysza go. Modzieniec zobaczy niewyrany,
krepy ksztat przyczajony pod cian i poczu ulg, widzc, e to
czowiek. Ze zduszonym okrzykiem strachu nieznajomy odwró-
ci sie byskawicznie i zrobi ruch, jakby zamierza rzuci si bar-
barzycy do garda, lecz zatrzyma si, zauwaywszy matowo
lnice w wietle gwiazd ostrze. Przez krótk, "pen napicia
chwile stali naprzeciw siebie w milczeniu.
- Nie jeste onierzem - szepn w kocu obcy. - Jeste zo-

dziejem, jak ja.

- Kim jeste? - spyta podejrzliwie Cymmerianin.
- Taurus z Nemedii.
- Modzieniec opuci miecz.
- Syszaem o tobie. Nazywaj ci ksiciem zodziei.
Odpowiedzia mu cichy miech. Taurus dorównywa mode-

mu barbarzycy wzrostem, lecz mimo potnej tuszy porusza
si zwinnie i cicho na swych bosych stopach. Na ramieniu dwi-

I ga zwój cienkiej, mocnej liny z zawizanymi w regularnych
odstpach wzami. Jego byszczce oczy spoglday bystro na

,

Cymmerianina.
- A ty kim jeste? - spyta szeptem.
- Conan, Cymmerianin - odpar zapytany. - Przyszedem tu

i by spróbowa ukra klejnot Ysry, ten, który ludzie nazywaj
|

Sercem Sicma.
Wielki b! 2 Uch tfcdzlPja zauiats sie od tumionego miechu, ale

Conan nic .syczw a nim drwiny.



- Na Bela, boga zodziei! - sykn! Tau-

rus. - Mylaem, e tylko ja mam tyle od-

wagi, by si na to porwa. Ci Zamoranie
nazywaj siebie zodziejami - phe! - Co-

nanie, podoba mi sie twój hart ducha. Ni-

gdy nie wchodziem w adne spóki, lecz

na Bela! - jeli masz ochot, moemy
spróbowa razem ukra ten klejnot.

- Wiec ty te przyszede tu po kamie
Yary?
- A jake! Od miesicy ukadaem pla-

ny - ty jak widz dziaae pod wpywem
nagego impulsu, mój przyjacielu.

- To ty zabie onierza?
- Oczywicie. Zeliznem sie z muru,

akurat kiedy on by w ogrodzie. Ukryem
sie w krzakach, lecz usfysza mnie albo

wydawao mu sie, e co usysza. Gdy
nadszed, potykajc sie w mroku, z a-
twoci zaszedem go od tyu, cisnem
za kark i zadusiem. Jak wikszo ludzi

nic nie widzia w ciemnociach. Dobry
zodziej musi mie oczy jak kot.

- Zrobie jeden bd - rzek Conan. -

Powiniene wcign ciao w zarola.
- Powiedzia ucze do mistrza. Nie

zmieni wart a do pónocy. Jeli kto
przyjdzie teraz go szuka i znajdzie zwo-
ki, to pobiegnie natychmiast z wieci do
Yary i zdymy uciec. Jeeli go nie znajd,

przeszukaj ogród i chwyc nas w puapk jak szczury.
- Masz racje - zgodzi sie Cymmerianin.

'

- Pewnie. Teraz suchaj uwanie. Tracimy czas na te przeklt
gadanin. W wewntrznym ogrodzie nie ma stray. To znaczy -

nie ma tam ludzi, ale s bardziej niebezpieczni stranicy. To ich

obecno powstrzymywaa mnie przez tyle miesicy, lecz w ko-
cu znalazem sposób, by ich przechytrzy.

- A co z onierzami w dolnej czci wiey?
- Stary Yara zamieszkuje wyej pooone komnaty. Mam na-

dzieje,e uda nam sie tam dosta. Nie pytaj jak. Wymyliem spo-

sób. Zakradniemy sie od góry i udusimy starego nimzdy rzuci

na nas urok. Musimy spróbowa - zostaniemy zamienieni w pa-

jki lub aby, albo zdobdziemy nieprzebrane bogactwa i wa-
dze. Kady dobry zodziej powinien podj takie ryzyko.

- Zrobi to, co kady by zrobi na moim miejscu - rzek Conan
zdejmujc sanday.

- Chodmy wiec.

Taurus odwróci sie, podskoczy i chwyciwszy krawd muru
wcign sie na gór z zadziwiajc jak na czowieka jego tuszy

zwinnoci - wydawao sie, e niemal wlizn sie na ogrodze-

nie. Conan ruszy w jego lady. Lec pasko na szczycie rozma-
wiali cichym szeptem.

- Nie widz adnych wiate - mrukn Cymmerianin.
Dolna cze wiey- wygldaa tak samo jak górna - idealny,

lnicy walec, zupenie pozbawiony otworów.
- S tam sprytnie zamaskowane okna i drzwi - odpar Taurus

- ale teraz s zamknite. onierze oddychaj powietrzem, do-

chodzcym przez wierzchoek wiey.
Ogród przypomina oblan mrokiem sadzawk; cienie pie-

rzastych krzewów i niskich, rozoystych drzew koysay sie

gronie pod gwiadzistym niebem. Wyczulone zmysy barba-

rzycy ostrzegay go, e wokó czai si niebezpieczestwo. Czu

na sobie palce spojrzenie niewidzialnych oczu, a slaby zapach

dolatujcy do jego nozdrzy sprawi,e wosy stany mu na go-

wie, tak jak jey sie sier na karku psa, wietrzcego odwieczne-

go wroga.
- Za mn - szepn Taurus. - Trzymaj sie blisko, jeli ci ycie

mie.
Wyjwszy zza pasa co, co wygldao jak mosina rurka, Ne-

medianin opuci sie cicho na muraw po drugiej stronie. Conan
poszed w jego lady trzymajc miecz w pogotowiu, lecz Taurus
popchn go lekko z powrotem i sam zatrzyma sie równie. Tak
jak Conan,ksi zodziei wpatrywa siew cienisty gszcz odleg-

ych o kilka jardów zaroli, a caa jego postawa zdradzaa napi-
cie i wyczekiwanie. Krzaki zatrzsy sie nagle, chocia nawet
najlejsze tchnienie wiatru nie poruszyo gazkami. W mroku
zabysy dwa wielkie lepia, a za nim pojawiy sie kolejne czer-

wone ogniki.
- Lwy! - mrukn Cymmerianin.
- Tak. W dzie trzymaj je w podziemnych pieczarach pod

wie. Wanie dlatego w tym ogrodzie nie ma stray.

Conan pospiesznie przeliczy lepia.
- Widz pie, moe ich by wicej. Zaraz zaatakuj...
- Cicho! - sykn Taurus i z najwysz ostronoci ruszy

naprzód, unoszc rurk.W zarolach rozlegy sie niskie pomruki
i Donce lepia zaczy sie przyblia. Conan prawie dostrzega
wielkie, rozdziawione paszcze i zakoczone chwostem ogony,
smagajce brunatne boki. Napicie roso - Cymmerianin cisn
w garci miecz, spodzie vajc sie ataku olbrzymich bes*ii. Wtem
Taurus przytkn! rurk do warg i dmuchn potnie, u rurki

wytrysn dugi strumie ótego proszku, zamieniajc sie na-

tychmiast w gst, zielonoót chmur k?ora usc.;''i krzewy i

jarzce sie w nich lepia.

Taurus pobieg z powrotem do muru. . pj .sz. .pada



na zarosa, / których

!

z niedcwierzanJaji.
-Cotozady*? zapyjaln

.

- To mier! - sykn! tfemedianin. - Jeli wiatr sie zerwie i

ucieka za mur. Ale nic. nie ma
kajmy a opadnie zupenie. Jeden

powieje w nasz stron,

wiatru i chmura opada,

oddech lo mier!
Po chwili tylka ótawe pasma wisiay upiornie w powietrzu,

póniej i one /.nikny. Wtedy Taurus gestem zachci kompana
do marszu. Podkradli sie^do zaroli. Conan sapn widzc pie
olbrzymich, brzowych bestii, rozcignitych bezwadnie na
murawie. W powietrzu unosi! sie ciki, sodkawy zapach.

- Zdechy nie wydajc dwiku! - mamrota barbarzyca. -

Taurusie, co to za proszek?
- To pyl 7. czarnego lotosu, którego kwiaty kwitn tylko w g-

bokich dunglach Khilanu, gdzie zamieszkuj óltoskórzy kapa-
ni Yun. To kwiaty zabijaj kadego, kto je powcha.
Conan pochyli sie nad martwymi zwierztami ujawniajc

sie,e napraw de nies ju grone. Potrzsn gow; jako barba-

rzyca z pónocy uwaa to za niepojte czary.
- Dlaczego nie zabijesz w ten sposób wszystkich onierzy?
- Poniewa nie mam ju wicej proszku. Zdobycie go byo

wyczynem, który sam w sobie zapewniby mi saw wród zo-
dziei caego wiata. Wykradem go z karawany zmierzajcej do
Stygii. ze spiotow wielkiego wa, gdzie spoczywa w wyszywa-
nej zlotem sakwie... lecz chodmy, na Bela! Nie moemy traci
caej hOCy na rozmowy!

Przemknli do podnóa biyszczcej wiey. Tam Taurus zdj z

ramion sznur z wzami, zakoczony mocnym, stalowym ha-

kiem. Conan poj jego zamys i nie zadawa wicej pyta. Neme-
dianin chwyci line nieco poniej koca i zakrci ni nad gow.
W tym czasie barbarzyca przyoy ucho do ciany i nasuchi-
wa", lecz nie usysza niczego. Najwidoczniej onierze w rodku
nie podejrzewali obecnoci intruzów, robicych nie wicej haa-
su ni nocny, wiejcy' w'ród drzew wietrzyk. Jednak Conan czul

dziwny niepokój - by moe z powodu górujcej nad innymi
zapachami woni lwów.
Zrcznym ruchem muskularnego ramienia Taurus rzuci line.

Hak polecia w górc i w przód znikajc za wysadzan klejnotami

krawdzi. Najwyraniej zaczepi o co, bo najpierw ostrone, a
póniej mocne pocignicia nie spowodoway opadnicia liny.

- Mamy fart, ju za pierwszym razem - mrukn Taurus.

Ja...

Tylko pierwotny instynkt ostrzeg barbarzyc i kaza mu od-

wrocie sie gwatownie - bo mier nadcigna bezszelestnie.

Modzieniec ujrza olbrzymi, brunatny ksztat szykujcej sie do
morderczego ataku bestii. aden cywilizowany czowiek nie za-

reagowaby nawet w poowie tak szybko jak uczyni to Cymme-
rianin. Jego miecz bysn blado w wietle gwiazd i opad z ca
sil. Czowiek i zwierze runli razem.

Klnc cicho Taurus pochyli! sie nad nimi i zobaczy, e towa-
rzysz rusza sie i usiuje wydoby spod olbrzymiego cielska. Zdu-
miony Nemedianin spostrzeg,e lew jest martwy, a jego czaszka
rozcita potnym nosem na dwoje. Pomóg Cymmerianinowi
wydosta sie spal cierwa. Conan chwiejnie podniós sie na nogi,

wci ciskajc okrwawiony miecz.
- Czowieku, jeste ranny? - wykrztusi Taurus, oszoomiony

zapierajc dech w piersiach szybkoci wydarze.
- Na Groma - nie! - odpar barbarzyca. • Lecz mier bya

bardzo blisko, jak na laki zaciszny zaktek. Dlaczego ta przeklta
bestia nawet nie warkna?

- W tym ogrodzie wszystko jest dziwne - odrzek Taurus. -

Lwy atakuj po cichu - i nie tylko lwy. Chod! Zabie go bez
haasu, ale onierze mogli co usysze, chyba epi lub s pija-

ni. Ten lew musia by w innej czci ogrodu i unikn mierci od
proszku, ale jestem pewien, e to ju osjatni. Musimy sie wspi

-. Jeli tylko utrzyma mój ciar - przytakn! Conan. wyciera-
jc miecz o Irawe.

- Wytrzyma ciar trzech takich jak ja - odpar ksi zodziei.
- Spleciono j z wosów martwych kobiet i wymoczono w strasz-

liwym soku drzewa upas, by da jej moc. Pojd pierwszy, ty idz

zaraz za mn
Nemedianin chwyci line i przeoywszy j sobie pod kolanem

rozpocz wspinaczk. Mimo swej potnej tuszy pi sie w gór
jak kot. Conan dotr zymywa mu kroku. Lina krcia sie i koysaa,
lecz awanturnikom to nie przeszkadzao - obaj wspinali sie juw
trudniejszych warunkach. Wysoko nad nimi migotaa wysadza-
na klejnotami krawd, wystajca nimi poza gadk, srebrn
powierzchnie ciany lak, e lina zwisaa swobodnie, co znacz-
nie uatwiao wspinaczk.

Posuwali sie szybko, wci wyej i wyej. W dole rozcigaa sie

nocna panorama miasta, a gwiazdy nad ich gowami blaky, z
wolna przymiewane blaskiem drogich kamieni na szczycie Wie-
y. Wreszcie Taurus wycign! reke i pochwyciwszy krawd
Wdrapa sie na blanki. Cymmerianin zatrzyma! sic na chwile
urzeczony migotliwym wiatem klejnotów: diamentów, rubi-

nów, szmaragdów, turkusów, szafirów tkwicych gsto w
lnicym srebrze. Z daleka ich rónobarwny blask stapia! sie w
pulsujc, bia lune. lecz teraz, z bliska, jarzyy sie milionem
tczowych odcieni, fascynujc go swym iskrzeniem.

- Tu jest bajeczna fortuna, Taurusie - szepn, lecz Nemedia-
nin odpar niecierpliwie:

- Chod! To wszystko bdzie nasze, jeeli zdobdziemy Ser-

ce!

Conan wdrapa sie na roziskrzon krawd. Strop Wiey So
nia znajdowa sie o pare stóp poniej inkrustowanego wystpu.
Paski dach pokryto jak ciemnoniebiesk substancj i wyoo-
no zotem, tak e caloc wygldaa jak z szafiru obsypanego
byszczcym, ótym piaskiem. Patrzc na drugi koniec dachu
zobaczyli niewielk, prostoktn budowle. Jej ciany byy z tego

samego materiau, co mury wiey, tylko zdobice je klejnoty pou-
tykano rzadziej. Dostrzegli ztote drzwi, o powierzchni rzebionej
w wielkie uski nabijane lnicymi mronie jak lód klejnotami.

Conan obrzuci spojrzeniem rozcigajce sie w dole, pulsujce
morzewiate i popatrzy na Taurusa. Nemedianin wciga i zwi-

ja line. Pokaza Conanowi, gdzie zaczepi sic hak tylko uamek
cala hartowanego ostrza wbil sie pod jeden ze zdobicych blanki

kamieni.
- Znowu mielimy szczcie - mrukn. - Ciar naszych cia

powinien wyrwa ten klejnot. Chodmy - prawdziwe niebezpie-

czestwa dopiero sie zaczn. Jestemy w legowisku bestii i nie

wiemy, gdzie sie ukrywa.

Cicho jak koty podeszli do zotych drzwi. Taurus pchn! je lek-

ko i ostronie. Ustpiy bez trudu i kompani zajrzeli do rodka,
napici, przygotowani na wszystko. Cymmerianin spojrza przez
ramie wspólnika i zobaczy komnat o cianach wyoonych od
podogi po sufit sporymi, jasno wieccymi kamieniami, które

stanowiy jedyne ródo wiata. Pomieszczenie wygldao na nie
zamieszkae.

- Nim odetniemy sobie drog ucieczki - sykn! Taurus - po-

dejd jeszcze raz do krawdzi i rozejrzyj sie na wszystkie str
-

Jeli zobaczysz onierzy, krccych sie po ogrodach lub w ogóle
co podejrzanego, to wró i powiedz mi. Bede czeka! na ciebie w
tej komnacie.

Conan nie widzia w tym sensu i w jego umyle zrodzio sie

sabe podejrzenie, ale posucha kompana. Nemedianin wlizn
sie do rodka i zamkn za sob drzwi. Conan przez chwile spo-
glda na ogród otaczajcy Wiee Sonia, po czym wróci! pod
drzwi komnaty, nie zauwaywszyw gszczu lici na dole adne-
go podejrzanego ruchu. Gdy zblia sie do nich, we wntrzu roz-

leg sie zduszony krzyk. Cymmerianin skoczy naprzód. W tej

samej chwili byszczca furta otwara sie i stan w niej Taurus
obramowanyzimnym wiatem komnaty. Zachwia sie, otworzy
usta, lecz wydobyo sie z nich tylko chrapliwe westchnienie. Cze-
piajc sie kurczowo framugi wyszed na zewntrz i upad na
twarz, trzymajc: sie za ganio. Drzwi za nim zamkny sie same.
Przez te krotk chwile przyczajony do skoku Conan nie dostrzeg
nikogo w komnacie - chyba e cie, który przesun sie po bysz-
czcej posadzce nie by zudzeniem. Nikt nie wybieg! za Tauru-
sem na dach. Cymmerianin pochyli! sie nad wspólnikiem.

Nemedianin wpatrywa sie w niebo rozszerzonymi, pustymi
oczami, w których widniao straszliwe zdziwienie. Rekami ci-
ska gardo; nagle piana pojawia mu sie na wargach, zabulgota! i

skona na oczach oszoomionego barbarzycy. Conan spojrza
czujnie na zote drzwi, w tej opuszczonej komnacie o migocz-
cych, inkrustowanych cianach mier dopada ksicia zodziei
tak nagle i bezszelestnie, jak lew atakujcy w ogrodzie otaczaj-
cym wiee. Conan czul, ze Taurus zgin nie znajc przyczyny
swej zguby.

Cymmerianin ostronie przesun rekami po potnagim ciele

kompana, szukajc rany. Wysoko miedzy opatkami, prawie u
nasady szyi, znalaz lady przemocy - trzy mae ranki wyglda-
jce tak, jakby kto wbi i wycign trzy paznokcie. Brzegi ran
poczerniay i dochodzi z nich saby zapach zgnilizny.

- Zatrute strzay? - pomyla Conan. - Ale w tym wypadku
bety musiayby nadal tkwi w ciele...

Ostronie podszed do rzebionych drzwi, otworzy je pchni-
ciem i zajrza do rodka. Komnata stal pusta, skpana w zim-
nym, pulsujcym blasku miriadow klejnotów. Na samym rodku
sklepienia mimochodem zauway dziwny ornament - czarny,
omioboczny znak z osadzonymi w nim czterema kamieniami,
poncymi czerwonym blaskiem, rónicym sie od jasnej po-
wiaty cian i podogi. Po drugiej stronie pomieszczenia znajdo-
way sie nastpne drzwi - podobne do pierwszych, ale gadkie,
bez wyrytego wzoru usek. Czy to stamtd przysza smierc i tam
sie ukrya po powaleniu ofiary?

Conan wszed do komnaty zamykajc za sob drzwi Jego bose
stopy stpay bezgonie po gadkiej posadzce. W pokoju nie byo
aw ani stoów, stay tu tylko cztery sofy, pokryte zotogowiem i

ozdobione dziwnymi, wijcymi sie deseniami oraz kilka okutych
srebrem, mahoniowych kufrów. Niektóre z nich zamknito' na
potne zamki, inne stay otworem, a ich odchylone w tyl wieka
ukazyway zdumionym oczom barbarzycy stosy wspaniaych
klejnotów. Conan zakl w duchu - tej nocy widzia ju wicej
bogactw ni sie spodziewa w najmielszych marzeniach. Na
myl o wartoci tych porzuconych niedbale skarbów mody
Cymmerianin popad w oszoomienie.

Wanie dotar na rodek komnaty, kroczc wolno z |x>chyion
czujnie gow, gdy mier uderzya ponownie. Tylko przemyka-
jcy po ijododze cie i instynktowny unik uratoway ycie Cona-
na. Ktem oka dojrza wochatego, czarnego potwora przelatuj-



cego nad nim z kapniciem pokrytych pian szczek i na nagie
ramii: modzieca kapno cos, co palio jak krople pynnego og-

nia. Odskoczy w tyl i unoszc miecz zobaczy, e stwór opada na
podog, zawraca i pdzi ku niemu ze zdumiewajca szybko-
ci'

Gigantyczny, czarny pajk szarowa jak odyniec na swych
omiu grubych, wochatych nogach, kapic jadem z ohydnej
pas/.czeki, ypic zowieszczo czworgiem poncych lepi, w któ-

rych czaia si straszliwa inteligencja. Conan zrozumia,e piek-
cy bó! w ramieniu, na które pado tylko kilka kropel trucizny pod-

czas nieudanego alaku wiadczy, e jad potwora niesie gwatow-
n imier. To ten pajk opuci sie ze swej grzdy pod sufitem na
kark Nemedianina i zabi go. Gupcy !

- nie podejrzewali, e górne
komnaty s równie strzeone!

Wszystkie te myli przemkny szybko Cymmerianinowi, gdy
pajk naciera. Conan podskoczy wysoko i potwór przebieg pod
nim, zawróci i znowu zaatakowa. Tym razem mody barba-
rzyca byskawicznie odskoczy w bok i ci strasznie. Ostrze
odrbao jedn z wochatych nóg i ponownie Conan z trudem
unikn kapicych szczk. Stwór przebieg po krysztaowej po-
sadzce i wspi sic pod sufit. Przyczai si w górze i przez chwil
spoglda na czowieka chylrymi. czerwonymi lepiami. Nagle
rzuci si w powietrze cignc za sob pasmo szarawej pajczy-
ny.

Conan cofn sie i skoczy gwatownie unikajc opltania.
Poj plan potwora i popdzi do drzwi, lecz pajk by szybszy.
Lepkie pasmo przecignite przez framug uwizio czowiekaw
komnacie. Cymmerianin nie omieli sie przeci pajczyny mie-
czem wiedzia, e ostrze przylgnie do kleistej substancji i nim
zdoa je oderwa, bestia zatopi mu ky w plecach.

Rozpocz si zacieky pojedynek - inteligencji i zrcznoci
czowieka przeciw sprytowi i szybkoci potwora. Pajk nie atako-
wa ju bezporednio ani po pododze, ani w powietrzu. Biega
szybko po cianach i suficie wysnuwajc z piekieln zmylnoci
dugie ptle lepkiej pajczyny, usiujc pochwyci w nie intruza.

Pasma miay grubo sznura i Conan wiedzia, e jeli raz w nie
wpadnie, to caa jego sia nie wystarczy, by si wyrwa i odeprze
atak bestii.

Straszliwe zmagania toczyy siew zupenej ciszy, przerywanej
jedynie przez szybkie oddechy i szuranie bosych stóp czowieka
oraz suche kapanie szczk poczwarnego stranika komnaty.
Szare pasma leay w zwojach na podkidze, zwisay ze cian i

sufitu, dugimi festonami opadajc na kufr-y ze skarbami. Bystre
oczy i stalowe minie Conana trzymay go przy yciu, ale lepkie
ptle otaczay go tak ciasno, e wci dotyka ich nagim ciaem.
Wiedzia, e nie moe w nieskoczono unika zguby; musia
zwaa nie tylko na potwora, lecz take na zwisajce i lece
wokó pajczyny. Wczeniej czy póniej lepkie pasmo owinie go
jakw i omotany niczym mucha znajdzie sie na asce pajka.

Wochaty slwór pdzi po pododze komnaty cignc za sob
szary sznur. Conan wyskoczy w gór przesadzajc sof, lecz

bestia wyczuwajc jego zamiar zawrócia gwatownie i wbiega
na cian unoszc z posadzki pajczyn, która jak ywa istota

owina si wokó kostki Cymmerianina. Upad jak dugi, szar-

pic si szaleczo w gitkim, mocnym oplocie. Czarny pajk ru-

szy w dó, by dokoczy dziea. Doprowadzony do szau barba-
rzyca pochwyci napeniony klejnotami kufer i cisn nim z

caej siy. Potny pocisk uderzy ze stumionym, mdlcym
chrzstem w sam rodek ohydnego cielska. Trysna krew i zie-

lonkawa ma, zmiadone cierwo spado na posadzk razem z

rozbitym kufrem. Odraajca bestia leaa wród sterty drogo-
cennych kamieni, a jej czerwone lepia gasy szybko.

Conan rozejrza si wokó i nie dostrzegszy innego przeciwni-

ka zacz si oswobJdza z pajczyny. Kleiste pasma przywieray
uporczywie do palców, ale w kocu uwolni si, podniós upu-
szczony przy upadku miecz i kluczc wród zalegajcych podo-

g zwojów dotar do drzwi, prowadzcych do innych partii wie-

y. Nie mia pojcia, jakie niebezpieczestwa oczekuj go za
nimi. lecz rozgrzany odniesionym przed chwil zwycistwem
zadecydowa, e skoro dotar ju tak daleko i pokona tyle prze-

ciwnoci, to pwinien doprowadzi spraw do koca. Ponadto

komnacie.

Cymmerianin poodrywa szare pasma zasnuwajce drzwi i

stwierdzi, e te równie, tak jak pierwsze, nie byy zamknite.
Zastanowi si przelotnie, czy onierze w wartowni na dole na-

dal nie wiedzieli o jego obecnoci. Znajdowa si wysoko nad
nimi, a jeeli wierzy opowieciom, to niesamowite odgosy,
wrzaski bólu i przeraenia nie dziwiy tu nikogo. Pomyla o
Yarze i ta myl sprawia, e otwierajc zote drzwi nie czu si
zbyt pewnie. Za nimi zobaczy jednak tylko szereg srebrnych,
wiodcych w dó stopni, owietlonych sabym, nie wiadomo skd
padajcym wiatem. Z obnaonym mieczem w doni pocz
schodzie ostronie, pilnie nasuchujc, lecz nie dolecia go aden
dwik W kocu dotar do drzwi z koci soniowej, wysadzanej
krwawnikami. Zatrzyma si przed nimi. Nawet "najlejszy

szmer nie zakóca panujcej w wiey ciszy, jedynie cienkie pa-
semka dymu sczyy si spod progu niosc egzotyczny, nieznany
Cymmerianinowi zapach. Krte schody opuszczay sie w dó, gi-

nc w mroku. Conan mia dziwne wraenie, e jest jedynyw
Istot :s wiey zamieszkaej przez duchy i widma.

Lekko pchnite podwoje uchyliy si bezszelestnie i barba-
rzyca stan na byszczcym progu, przyczajony jak wilk i

jak ten drapienik gotowy natychmiast podj walk lub
uciec wobec przewagi przeciwnika. Przed nim rozpocieraa sie

rozlega komnata o kopulastym, zoconym sklepieniu. ciany
wyoono zielonym nefrytem, a podog ze soniowej koci po-
kryway grube dywany. Dym i wo egzotycznego kadzida uno-
siy sie z zawieszonej na zotym trójnogu kadzielnicy, a za ni, na
marmurowym postumencie spoczywa przedziwny boek. Co-
nan spoglda ze zdumieniem - ciao stwora, chocia miao zielo-

n barw, przypominao ciao mczyzny, ale jego szkaradna
gowa wygldaa jak wzita z koszmarnego snu - nieproporcjo-
nalnie dua, pozbawiona cech ludzkich. Cymmerianin zobaczy
szeroko rozpostarte uszy i wygit trb, po obu stronach której
sterczay biae ky, zakoczone okrgymi, zotymi kulami. Posta
miaa zamknite oczy - jak we nie.
Wiec dlatego siedzib Yary nazywano Wie Sonia! Istotnie,

gowa boka oardzo przypominaa opisane przez wdrownego
Shemite zwierz. Oto bóg Yary; gdzie wic moe by klejnot
zwany Sercem Sonia, jeli nie ukryty w tym posgu? Conan
ruszy naprzód wpatrzony w posg. Nagle - stwór otworzy oczy!
Cymmerianin zamar w pó kroku. To nie posg - toywa isto-

ta! To puapka! - przemkno mu przez gow.
O tym, jak bardzo si przerazi wiadczy fakt, e przez chwil

nie by zdolny do adnego dziaania i nie wpad w morderczy
sza. Cywilizowany czowiek na jego miejscu z pewnoci zwt-
piby w swoje zdrowe zmysy, ale Conan nie uwaa si za sza-

leca. Wiedzia, e stoi oko w oko z demonem Starego wiata i to

przewiadczenie sparaliowao go na chwil.
Trba potwora uniosa si badawczo i zamglone oczy spojrzay

pustym spojrzeniem. Barbarzyca poj, e stwór jest lepy i ta

myl przywrócia mu zdolno dziaania. Zacz cicho cofa sie
do drzwi. Jednak stwór usysza go, uniós trb i przemówi nie-

pewnym, dziwnie monotonnym gosem. Zmroony Cymmeria-
nin zrozumia, e gardo tej istoty nie zostao stworzone do ludz-
kiej mowy.

- Kto tu? Znowu przyszede mnie mczy, Yaro? Czy to si
nigdy nie skoczy? Och, na Yag-kosha, czy nie ma kresu tym
mkom?

Z oczu niewidomego popyny zy i Conan uwaniej przyjrza
sie ciau, spoczywajcemu na marmurowym ou. Dostrzeg la-
dy tortur i cho szorstki z natury, ulitowa sie nad tymi wyndz-
niaymi czonkami, które kiedy musiayby równie sprawne jak
jego wasne. Nie mia pojcia, kim jest niewidomy stwór, lecz

widok jego cierpienia przej Conana szczerym wspóczuciem i

dziwnym alem. Czu, e patrzy na ofiar straszliwej tragedii i

wstydzi si, jakby spoczyway na nim winy r;i lej U

bi ci krzywdy.
- Podejd bliej... chc ci dotkn - wyjkao stworzenie i

modzieniec podszed bez obawy trzymajc w opuszczonej doni
zapomniany miecz. Trba wycigna si i delikatnie dotkna
jego twarzy i ramion, tak jak lepiec bada nieznany przedmiot, a
jej dotyk by lekki niczym do dziecka.

- Ty nie naleysz do tej diabelskiej rasy - westchno stworze-
nie. - Twoja twarz ma czyste rysy synów pustkowia. Znam twój
lud od bardzo, bardzo dawna, kiedy nosi jeszcze inne imi, a pod
niebo wznosiy sie strzeliste wiee nie istniejcej ju cywilizacji.

Masz krew na rkach.
- Pajk w komnacie powyej i lew w ogrodzie - mrukn Co-

nan.
- Tej nocy zabie równie czowieka - cign stwór -

i na
szczycie wiey... te... czuj mier - lak!

- Masz racj - wymamrota Cymmerianian. - Ksi zodziei

ley tam martwy, zabity przez poczwar.
- Tak! Tak! - drcy, monotonny gos brzmia jak dziwny

przypiew. - Krew w tawernie i krew na dachu - wiem - czuje to!

Trzecia ofiara uczyni czar. o jakim nie nio sie Yarze! Och tak -

na zielonych bogów Yag - czar uwolnienia!
Lzy ponownie popyny z niewidzcych oczu, a udrczone

ciao zadygotao, targane gwatownymi emocjami. Conan patrzy
oszoomiony. Niewidomy uspokoi sie i rzek do Cymmeriani-
na:

- Suchaj, czowiecze - powiedzia. - Wydaje ci si potwornie
brzydki, nieprawda? Nie, nie odpowiadaj - wiem. Lecz gdybym
ci móg widzie, pomylabym to samo o tobie. Prócz tej Ziemi
istnieje wiele innych wiatów i ycie przybiera róne formy. Nie
jestem ani bogiem, ani demonem, tylko istot z ciaa i krwi jak ty,

chocia moje ciao róni sie nieco od twojego i jest inaczej ukszta-
towane. Jestem bardzo stary, o synu pustkowi! Dawno, dawno
temu przybyem na Ziemie z zielonej planety Yag, która kry
przez wieczno na obrzeu tej galaktyki. Przemknlimy przez
przestrze na potnych skrzydach, które przeniosy nas przez
kosmos szybciej ni wiato, albowiem wojowalimy z wadcami
Yag, przegralimy, i zostalimy wygnani. Nigdy nie zdoalimy
powróci, bo na Ziemi skrzyda odpady z naszych ramion. 0-

siedlimy tutaj, daleko od ojczystej planety. Walczylimy z dziw-
nymi, straszliwymi formami ycia, jakie wtedy kwity na Ziemi,

ta*k e zaczto sie nas lka i wkrótce nikt nie niepokoi nas w
mrocznych dunglach wschodu, gdzie zamieszkalimy. Widzieli-

i na str. 45
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Statek wisia teraz nad Biegunem i planeta pod nimi bya idealn pókul. Patrzc w dó, na linie

brzasku, Jeserac i Hilvar dostrzegli w pewnym momencie zarówno wschód, jak i zachód soca po
przeciwlegych stronach wiata. Symbolika tego zjawiska bya tak jednoznaczna i tak uderzajca, e te

chwile mieli zapamita na cae ycie.

W tym wszechwiecie zapadaa noc; cienie wyduay sie ku wschodowi, który nie zazna nowego
witu. Ale gdzie indziej gwiazdy byy wci mode, wiato poranka pojawiao sie nadal; a drog, któr
niegdy przeby, Czowiek znowu pewnego dnia pójdzie.

KONIEC

Arthur C. Ciark

Rozdzia 13

Mistrz przyby na Ziemie wród chaosu Wieków Przejciowych, kiedy walio sie ju Imperium Galak-
tyczne, ale nfe zostay jeszcze cakowicie przerwane linie komunikacyjne pomidzy gwiazdami. Wywo-
dzi sie z rasy ludzkiej, ale jego domem bya planeta okrajca Siedem Soc. Bdc jeszcze modzie-
cem, zmuszony zosta do opuszczenia swego rodzinnego wiata i tsknota za nim przeladowaa go
przez, cae ycie. Za swoje wygnanie wini mciwych nieprzyjació, ale faktem byo, i cierpia na nie-

uleczaln chorob, która, jak sie wydawao, sporód wszystkich inteligentnych ras zamieszkujcych
wszechwiat, atakowaa tylko gatunek homo sapiens. T chorob bya mania religijna.

We wczesnych stadiach swego rozwoju rasa ludzka wydaa na wiat nieprzeliczone zastpy wiesz-
czów, proroków i mesjaszy, którzy zapewniali siebie i swych wyznawców,e im tylko dane byió pozna
tajemnice wszechwiata. Niektórym z nich udao sie nawet ustanowi religie, które przetrway wiele
pokole i wpyny na losy miliardów ludzi; o innych zapominano jeszcze przed ich mierci.

Rozwój nauki, która z monotonn regularnoci obalaa kosmologie proroków i tworzya teorie, do
których nigdy one nie pasoway, doprowadzi w kocu do zaniku tych wiar. Nie zniszczy czci, ani

pokory, któr odczuway wszystkie istoty rozumne kontemplujc ogrom wszechwiata, w którym
przyszo im y, osabi jednak i w kocu zatar niezliczone religie, z których kada z niewiarygodn
Arogancj twierdzia, e ona jest jedyn kopalni prawdy, a z milionów rywalek i poprzedniczek
wszystkie sie myliy.
Pomimo e ludzko osigna wreszcie pewien bardzo elementarny poziom cywilizacji, nadal poja-

wiay sie róne izolowane od wieków kulty. I chocia goszone przez nie creda przecigay sie w fanta-

stycznoci, zawsze potrafiy przycign jak grup zwolenników. Rozwijay sie one ze szczególn si
w okresach zamieszania i chaosu i nie byo nic dziwnego w tym, e Stulecia Przejciowe stay sie aren
wielkiego rozkwitu irracjonalizmu. Gdy rzeczywisto stawaa sie przygnbiajca, ludzie usiowali zna-
le ucieczk od niej w mitach.

Mistrz, chocia wypdzony z ojczystego wiata, nie opuci go nie wyposaony na drog. Siedem
Sone byo centrum wadzy i nauki galaktycznej, a on musia mie wpywowych przyjació. Swoj ark
uczyni may. ale szybki statek, uwaany za jeden z najszybszych z do tej porv zbudowanych. Zabra te
ze sob na tuaczk inne wspaniae wytwory nauki i techniki galaktycznej - miedzy innymi robota,
który obserwowa teraz Alvina i Hilvara.

Nikt nie zna wszystkich funkcji i moliwoci tej maszyny. W pewnym sensie staa sic ona alter ego
Mistrza; bez niej religia Wielkich upadaby prawdopodobnie w jaki czas po jego mierci. Mistrz i robot
wóczyli sie razem po gwiezdnych szlakach, aby w kocu, i na pewno nie przypadkiem, zawita z

powrotem do wiata, z którego pochodzili przodkowie Mistrza.

49



Miasto i gwiazdy

W swej wdrówce Mistrz zatrzymywa sie na wielu planetach i znajdowa wyznawców wród wielu

ras. Jego osobowo musiaa by nadzwyczaj potna, skoro inspirowaa tak samo ludzi, jak i istoty nie

podobne do nich ani fizycznie, ani psychicznie. Nie ulegao wtpliwoci, e religia o tak duej sile

oddziaywania musiaa nosiw sobie duy adunek doskonaoci i szlachetnoci. Mistrz musia byc naj-

wikszym, a zarazem ostatnim z wszystkich mesiaszy ludzkoci. aden z jego poprzedników nie potra-

fi zgromadzi wokó siebie takiej rzeszy wiernych, ani te ich nauki nie zostay przeniesione przez takie

otchanie czasu i przestrzeni.

Co gosiy te nauki, tego Alvin z Hilvarem nie mogli w aden sposób poj. Wielki polip stara sie jak

móg, aby im to wytumaczy, ale nie rozumieli wielu uywanych przez niego sów, a poza tym mia on

nawyk powtarzania caych, zaczerpnitych z kaza sentencji z tak mechaniczn szybkoci, e trudno

byo poj, co mówi. Po jakim czasie udao sie Hilvarowi sprowadzi rozmow z tych nic nie wnosz-
cych bezdroy teologii i skoncentrowa j na faktach.

Mistrz zjawi sie na Ziemi z grupk swych najbardziej fanatycznych wyznawców w okresie poprze-

dzajcym upadek miast, kiedy Port Diaspar by jeszcze otwarty na gwiazdy. Musieli przyby na ronego
typu statkach; polipy, na przykad, w pojedzie wypenionym morsk wod, która stanowia ich natu-

ralne rodowisko. Czy ruch zosta na Ziemi dobrze przyjty nie byo pewne, ale nic napotka przynaj-

mniej na adn gwatown opozycje i po dugiej wdrówce znalaz wreszcie sw przysta w lasach i

górach Lys.

Pod koniec swego dugiego ycia Mistrz powróci mylami do domu, z którego go niegdy wypdzono.
Poprosi! przyjació, aby wynieli gow kosmos, skd móg jeszcze raz spojrze na gwiazdy. Opadajc z si

czekaa do kulminacji Siedmiu Soc i pod sam koniec bekota wiele rzeczy, które rónie potem inter-

pretowano. Wspomina wci o „Wielkich", którzy opucili teraz wszechwiat tej materii i przestrzeni,

ale którzy pewnego dnia powróc i nakaza swym wyznawcom, aby pozostali i przywitali ich, gdy

nadejd. To byy jego ostatnie sensowne sowa. Nie odzyska ju wiadomoci, ale tu przed mierci
wypowiedzia fraz, która przetrwaa wieki, aby nie dawa spokoju umysom wszystkich, którzy j
syszeli: „To cudowne patrze na barwne cienie na planetach wiecznego wiata".
Zaraz potem wyzion ducha.

Po mierci Mistrza wielu jego wyznawców powrócio do swych domów, ale inni pozostali wierni jego

naukom i piastowali je przez wieki. Z pocztku wierzyli, e Wielcy, kimkolwiek byli, powróc szybko,

ale z upywem stuleci nadzieja ta gasa. Tutaj historia gmatwa sie coraz bardziej i odnosi sie wraenie,e
prawda przeplata sie coraz bardziej z legend, Alvin wyrobi sobie mglisty jedynie obraz pokole fana;

tyków, czekajcych na jakie wielkie wydarzenie, którego nie pojmowali i które miao nastpi w jakiej

bliej nieokrelonej przyszoci.
Wielcy nigdy nie powrócili. W miar jak mier i zniechcenie zmniejsza}' liczb wiernych, sita

ruchu malaa. Pierwsi odeszli krótko yjcy wyznawcy-ludzie i byo co doskonale ironicznego w tym,

e ostatnim stronnikiem proroka-czowieka zostaa istota zupenie do Czowieka niepodobna.

Wielkiemu polipowi rola ostatniego wyznawcy Mistrza przypada z prostej przyczyny. Byl niemier-

telny. Miliardy indywidualnych elementów, z których /.budowane byo jego ciao umieray, ale przed-

tem"reprodukoway sie. Co pewien czas stwór rozpada sie na miliardy komórek, które rozmnaay sie

przez podzia, jeli" natrafiay na sprzyjajce temu rodowisko. Podczas tej fazy polip nie istnia jako

wiadoma, inteligentna istota -
i to kojarzyo sie Alvinowi z okresami, jakie mieszkacy Diaspar spdzali

w bankach pamici miasta.

W odpowiednim czasie tajemnicza sia biologiczna gromadzia w jednym miejscu rozproszone se-

gmenty i polip rozpoczyna nowy cykl swojej egzystencji. Powracaa mu wiadomo i przypomina
sobie wczeniejsze wcielenia, chocia czsto niedokadnie, gdy czasem która z komórek przechowu-

jcych delikatn matryce pamici ulegaa przez przypadek zniszczeniu.

Religie Wielkich, w jej póniejszych stadiach, zaczto identyfikowa z kultem Siedmiu Soc. Kiedy

Wielcy uparcie sie nie pojawiali, przystpiono do prób sygnalizowania im swej obecnoci. Ju dawno
temu sygnalizacja ta staa sie nic nie znaczcym rytuaem, odprawianym teraz przez istot, która

zapomniaa, jak sie uczy i robota, który nie umiat zapomnie.
Gdy ten niewiarygodnie stary gos zamar w nieruchomym powietrzu, Alvin uwiadomi sobie, e

przytacza go uczucie niewyslowionego wspóczucia. To niewaciwie ukierunkowane powiecenie, ta

lojalno, która przetrwaa przemijajce soca i roliny - nigdy nie uwierzyby w tak opowie, gdyby

nie mial przed sob naocznego dowodu. Bardziej ni kiedykolwiek przedtem zasmucay go rozmiary

jego niewiedzy. Na chwile rozjani sie maleki fragmencik przeszoci, ale teraz znowu spowi go

Historie Wszechwiata musiaa tworzy masa takich nie powizanych ze sob wtków i nikt nie
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Tyle byo do zrobienia w nadchodzcych latach. Jeserac zdawa sobie spraw, e przyszo muy na

przeomie dwóch epok; wyczuwawokó przyspieszajcy znów puls ludzkoci. Trzeba byo stawi czoa
wielkim problemom - ale Diaspar im sprosta. Poprawianie bdów przeszoci potrwa wieki, ale kiedy

dobiegnie koca, Czowiek odzyska wszystko, co utraci.

Czy aby na pewno wszystko? Trudno uwierzy, e znowu podbije Galaktyk, a jeli nawet, to po

co?
Z zadumy wyrwa go Alvin i Jeserac odwróci wzrok od ekranu.
- Chciaem, ebycie to zobaczyli - powiedzia cicho Alv1n. - Moecie ju nigdy nie mie po temu

okazji.
- Nie opuszczasz chyba Ziemi?
- Nie; nie chce ju lata w Kosmos. Nawet jeli w Galaktyce przetrwaa jaka cywilizacja, to wtpi,

czy warto jej szuka. Tyle jest do zrobienia tutaj; teraz wiem, e to mój dom i nie zamierzam go porzu-

ca.
Spojrza w dó, na wielkie pustynie, ale zamiast nich widzia oczami wyobrani wody, które istniay

na ich miejscu miliony lat temu. Czowiek na nowo odkry swój wiat i jeli na nim pozostanie, znowu
uczyni go piknym. Potem...

.

- Nie jestemy gotowi, aby wyruszy ku gwiazdom i upynie duo czasu, zanim znowu bdziemy
mogli podj to wyzwanie.
Zastanawiaem sie, co powinienem zrobi z tym statkiem; jeli pozostanie tu, na Ziemi, wci bdzie

mnie kusio, eby z niego skorzysta i nigdy nie zaznam spokoju. Nie mog go jednak zniszczy. Zosta

mi powierzony w zaufaniu i musze go wykorzysta z poytkiem dla wiata.

Postanowiem wiec, co nastpuje. Zamierzam wysa go poza granice Galaktyki z robotem w charak-

terze pilota, aby dowiedzia sie, co sie stao z naszymi przodkami - i, jeli to moliwe, w poszukiwaniu

czego opucili nasz wszechwiat. To musiao by dla nich co cudownego, jeli porzucili tak wiele, aby

za tym pody.
Bez wzgldu na dugo tej podróy, robot nigdy sie nie zmczy. Pewnego dnia nasi kuzyni odbior

moje przesianie i dowiedz sie, e czekamy na nich tu, na ziemi. Oni wróc i mam nadzieje, e do tego

czasu bdziemy ich warci, niezalenie od tego, jak bed wielcy.

Alvin zamilk patrzc w przyszo, któr ksztatowa, ale której móg nigdy nie oglda. Podczas gdy

Czowiek zajmie sie przebudow swego wiata, ten statek be.dzie przemierza mroczn otcha dzielc
galaktyki i powróci dopiero za tysice lat. Moe bdzie tu jeszcze, eby go powita, ale jeli nawet nie. to i

tak by rad.
- Uwaam, e mdrze postpujesz - powiedzia Jeserac, I nagle, po raz ostatni, nawiedzio go echo

dawnego leku. - Ale przypumy - doda - e statek nawie kontakt z czym, czego nie chcemy

pozna... - urwa w pot zdania rozpoznajc ródo swych obaw i umiechn sie z przymusem, odp-
dzajc ostatnie widmo Najedców.

- Zapomniae - powiedzia AMn, biorc jego sowa bardziej serio mz sie Jeserac spodziewa! - ze

niedugo bdziemy mieli do pomocy Yanamonda. Nie wiemy, jakimi moliwociami dysponuje, ale
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pewne, e ewolucja Vanamonda ku wiadomoci ju zostaa przyspieszona dziki jego kontaktowi z

filozofami Lys. Pokadali oni wielkie nadzieje w przyszej wspópracy z dziecinnym superumyslem wie-

rzc, i zdoaj skróci te eony, których wymagaby jego naturalny rozwój.
- Nie jestem pewien przyzna Hilvar. : To tylko intuicja. - Mogl doda wicej, ale nie zrobi tego. Te

sprawy nic nadaway sie do dyskusji i chocia wiedzia, e Alvin nie wymiaby jego marze, to nie

odway sie wyjawi' ich nawet swemu przyjacielowi.

Pewien by, e jest to co wicej ni tylko marzenie, ie bdzie go to zawsze przeladowao. Ta myl
zakiekowafa w jego mózgu podczas tego nie dajcego sie opisa, niesamowitego kontaktu, który nawi-
za z Vanamondem. Czy Vanamond wiedzia, jakie musi by jego samotne przeznaczenie?

Pewnego dnia energia Czarnego Soca wyczerpie sic i uwolni ono swojego winia. A wtedy, na

granicy Wszechwiata, gdzie sam Czas zwalnia swój bieg, aby sie wkrótce zatrzyma, poród trupów

gwiazd Vanamond musi sie zmierzy z Szalonym Umysem.
To starcie moe zacign kurtyn na samo Tworzenie. Bdzie to jednak starcie, z którym Czowiek

nie bdzie mia nic wspólnego i którego wyniku nigdy nie pozna...
- Patrzcie! - wvkrzvknl nagie Alvin. - To wanie chciaem wam pokaza. Rozumiecie, co to ozna-

cza?
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schodzili ze wzgórza, kierujc sie w stron Airlee. pogrony w mylach, szed za przyjaciómi z tyu.
Czy wieki, które nadejd beda jednym dugim pasmem rozczarowa?

Odpowiedz spoczywaa w jego rekach. Dopeni swego przeznaczenia; leraz bdzie móg zacz
y.

Rozdzia 26
W wiadomoci, e dugo podany cel zosta w kocu osignity i e ycie zmieni teraz swój ksztatw

deniu do realizacji nowych zamierze, tkwi jaki nieokrelony al. Alvin czu ten al spacerujc
wród lasów i pól Lys. Nie towarzyszy mu nawet Hilvar, poniewa s chwile, kiedy czowiek musi by
sam.

Nie wóczy sie bez celu, chocia nie wiedzia, która z wsi bdzie jego nastpnym przystankiem. Nie
szuka okrelonego miejsca, ale nastroju, natchnienia na now drog ycia. Diaspar nie potrzebowao go
teraz; ferment, który zasia w miecie dziaa szybko i nie mogl ju przyspieszy ani spowolni zacho-

dzcych tam zmian.

Ta spokojna kraina te sie zmieni. Ostatnio czsto sic zastanawia, czy w swej nieprzepartej chci
zaspokojenia wasnej ciekawoci nie postpi le otwierajc staroytne drogi pomidzy obiema kultura-

mi. Jednak dobrze na pewno sie siao, e Lys dowiedziao sie. i ono równie, tak jak Diaspar, powstao
na fundamencie strachu i faszu.

Czasami zastanawia sie, jaki ksztat przybierze nowe spoeczestwo. Wierzy, e Diaspar wydostanie
sie w kocu z wiezienia komórek pamici i powróci znowu do cyklu ycia i mierci. Hilvar by pewien,
e mona do tego doprowadzi, jednak jego wyjanienia byy zbyt skomplikowane, aby Alvin móg je

zrozumie. Moe nadejd znowu czasy, kiedy ilo Diaspar powróci miloc.

Czy tego wanie, zastanawia sie Alvin, zawsze w miecie brakowao? Czy tego wanie szuka? Wie-

dzia teraz, e chocia ambicja i ciekawo zostan ju zaspokojone, pozostaje nadal tsknota za uczu-

ciem. Nikt niey prawdziwie, dopóki nie zazna tej syntezy mioci i podania, o której istnieniu nawet
nie marzy, zanim nie przyby do Lys.

Jako pierwszy od miliarda lat czowiek spacerowa po planetach Siedmiu Soc. Niewiele to jednak

dian znaczyo; czasami myla, e oddaby wszystkie swoje dokonania za mono usyszenia paczu
dziecka, o którym wiedziaby, e jest jego.

W Lysw cigu jednego dnia móg znale wszystko, czego mu brakowao; wród tych ludzi wyczuwa
ciepo i zrozumienie, o które trudno byo w Diaspar. Ale zanim spocznie, zanim znajdzie spokój, musi
podj jeszcze jedn decyzje.

W jego rekach spoczywaa teraz wielka potga. Bya to odpowiedzialno, której kiedy szuka i przy-

j z ochot, ale teraz wiedzia, e ie zazna spokoju, dopóki sie od niej nie uwolni. Pozbycie sie jej

byoby jednak naduyciem zaufania...

Podj decyzje wiosce wziutkich kanaów, lecej nad brzegiem rozlegego jeziora. Kolorowe cha-

tki zdajce sie koysa na kotwi' na agodnych falach, tworzyy scen niemal nierzeczywistej pikno-
ci. Tutaj byo ycie i ciepo i komfort - wszystko, czego brakowao wród wyludnionych wspaniaoci
Siedmiu Soc.
Pewnego dnia ludzko znowu bdzie gotowa do wyruszenia w kosmos. Jaki nowy rozdzia zapisze

Czowiek wród gwiazd? Alvin nie wiedzia tego; to nie bya jego sprawa - jego przyszo leaa tu, na
Ziemi.

Ale zanim odwróci sie plecami do gwiazd, odbdzie jeszcze jeden lot.

Kiedy Alvin sprawdza cig wznoszcego sie statku, widoczna ju bya krzywizna planety, a miasto

byo zbyt odlegle, aby rozpozna je jako dzieo czowieka. Niebawem zobacz linie brzasku w jej nie-

koczcym sie marszu przez pustynie. Wokó i ponad nimi wiecio tysice gwiazd, wci jasnych

pomimo utraconej chway.
Hilvar i Jeserac milczeli domylajc sie, po co Alvin odbywa ten lot i dlaczego poprosi ich, aby mu

towarzyszyli, ale nie bvli tego cakowicie pewni. aden nie mial ochoty rozmawia w obliczu roztacza-

jcej sie pod nimi wyludnionej panoramy. Ta pustka przygnbiaa obu i Jeserac poczu nag zo na
ludzi przeszoci, którzy przez swe niedbalstwo pozwolili umrze piknu Ziemi.

ywi nadzieje, i Alvin nie myli sie twierdzc, e wszystko mona jeszcze zmieni. Energia i wiedza
wci istniay - trzeba byo tylko chci i woli, aby zawróci stulecia i doprowadzi do tego, eby oceany
znowu toczyy swe fale. Gboko pod ziemi wci bya woda; jeli zajdzie tego potrzeba, mona rów-
nie zbudowa instalacje do jej sztucznego wytwarzania.
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potrafi stwierdzi, które z nich s wane, a które nieistotne. Fantastyczna opowie o Mistrzu i Wielkich

wydawaa sie byc jeszcze jedn z niezliczonych legend, jakie przetrway od czasów cywilizacji Zarania.

Jednak samo istnienie wielkiego polipa i spozierajcego w milczeniu robota przemawiay za prawdzi-
woci caej historii.

Co czyo te dwie istoty, które cho tak róne pod wszystkimi moliwymi wzgldami, utrzymay swe
niezwyke partnerstwo przez takie eony czasu? Mia przeczucie, e robot jest z nich dwóch o wiele

waniejszy. By powiernikiem Mistrza, musia wiec zna jego tajemnice.

Alvin spojrza na tajemnicz maszyn, która wci mu sie przygldaa. Dlaczego nie przemówi?Jakie
myli przewijaj sie przez jej skomplikowany i by moe obcy mózg? Jeli jednak zostaa zbudowana,
aby suy Mistrzowi, jej mózg nie móg by cakowicie obcy i powinna reagowa na rozkazy czowie-
ka.

Myl o tajemnicach, jakie musi zna ta uparcie milczca maszyna rozbudzaa w Alvinie ciekawo
graniczc z dz. Wydawao mu sie, e ukrywanie takiej wiedzy przed wiatem to niewybaczalne
marnotrawstwo; musiay to by cuda, o których nie wiedzia nawet Centralny Komputer z Diaspar.

- Dlaczego twój robot sie nie odzywa? - spyta polipa, gdy Hilvarowi zabrako chwilowo pyta. Pada
odpowied, które) waciwie sie spodziewa.

- Mistrz nie yczy sobie, aby robot przemawia gosem innym ni jego, a jego gos teraz milczy.
- Ale ciebie sucha?
- Tak; Mistrz odda go pod nasze rozkazy. Widzimy jego oczyma gdziekolwiek sie uda. On opiekuje

sie maszynami, które chroni to jezioro i dbaj o czysto wody"Jednak bardziej bliskie prawdy byoby
stwierdzenie, i jest on naszym partnerem, nie sug.

Alvin zamyli sie. W jego mózgu zacz kiekowa jaki pomys. Moe zainspirowaa go zwyka dza
wiedzy i wadzy; kiedy póniej wspomina te chwile, nigdy nie by pewien, jakie motywy wtedy nim
kieroway. Mogy wynika z pobudek egoistycznych, ale zawieray te jaki element wspóczucia. Gdyby
potrafi, przerwaby te kruch egzystencje i uwolni te stworzenia od ich fantastycznego obowizku. Nie

wiedzia, jak mógby pomóc polipowi, ale istniaa moe szansa wyleczenia z szalestwa robota, co

mogoby sie wiza z wycigniciem na wiato dzienne jego bezcennych, zazdronie strzeonych
wspomnie.

- Jeste pewien - powiedzia powoli zwracajc sie do polipa, ale kierujc swe sowa do robota - e
naprawd wypeniasz wole Mistrza pozostajc tutaj? On pragn, aby wiat pozna jego nauki, ale

zapomniano o nich, kiedy ukrywae sie w Shalmirane. Znalelimy cie tylko przez przypadek, a s by
moe i inni. którzy chcieliby usysze nauk o Wielkich.

Hilvar zerkn na Alvina z ukosa, najwyraniej niewiadom jego intencji. Polip sprawia! wraenie
poruszonego i jednostajne pulsowanie jego organów oddychania wypado na kilka sekund z rytmu. Po

chwili odezwa sie niezupenie kontrolowanym gosem:
- Rozwaalimy ten problem przez wiele lat. Ale nie moemy opuci Shalmirane i dlatego wiat

musi przyj do nas bez wzgldu na to, ile czasu to zajmie.
- Mam lepszy pomys - powiedzia arliwie Alvin. -To prawda, e ty bdziesz chyba musia zosta tu,

w jeziorze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, eby twój towarzysz poszed z nami. Bdzie móg wróci,
kiedy tylko zechce albo kiedy bdziesz go potrzebowa. Wiele "zmian zaszo od mierci Mistrza. Powin-

nicie zaznajomi sie z tymi zmianami, ale nigdy ich nie poznacie, jeli pozostaniecie tutaj.

Robot nie drgn nawet, ale polipw mece niezdecydowania zanurzy sie cakowicie pod powierzchnie

jeziora i pozosta tam przez kilka minut. By moe odbywa bezgon narad z samym sob; kilka razy

zaczyna sie wynurza, zmienia zamiar i pogra sie znowu w odmtach. Hilvar skorzysta z okazji,

aby zamieni pare sów z Alvinem.
- Chciabym wiedzie, do czego zmierzasz - powiedzia cicho. - A moe sam jeszcze tego nie

- Na pewno al ci tej biednej istoty - odpar Alvin.
- Nie wydaje ci sie, e uwalniajc go spenilibymy dobry uczynek?
- Owszem, ale poznaem cie ju na tyle, eby wiedzie, i altruizm nie jest twoj dominujc cech.

Musisz mie w tym jaki interes.

Alvin umiechn sie smutno.
- Twoi ludzie maj zadziwiajco potne umysy - odpar starajc sie sprowadzi rozmow na bez-

pieczniejsze tory. - Sdz, e moglibyco uczyni jeli ju nie dla tej istoty, to chocia dla robota. - Mówi!
bardzo cicho. Ten rodek ostronoci móg sie okaza nieskuteczny, ale jeli nawet robot sysza jego

sowa, to nie da tego po sobie pozna.
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Na szczcie zanim Hilvarzdy zapyta o cokolwiek wicej, polipwynurzy sie jeszcze raz z jeziora.

Przez ostatnie kilka minut skurczy sie znacznie, a jego ruchy byy teraz mniej skoordynowane. Na
oczach Alvina segment jego skomplikowanego, przezroczystego cielska oderwa sie od gównej masy i

rozsypa na mnóstwo mniejszych sekcji, które powoli zanikay. Stwór zaczyna sie na ich oczach rozpa-

da.

Jego gos, gdy przemówi, rwa sie i trudno go byo zrozumie.
- Zaczyna sie nowy cykl - wyrzuci z siebie urywanym szeptem. - Nie spodziewalimy sie tego tak

szybko... minejo dopiero kilka minut... zbyt silny bodziec... nie moemy utrzyma sie ju duej
razem...

Alvin z Hilvarem patrzyli na stwora z trwon fascynacj. Chocia proces, którego byli wiadkami by
naturalny i odwracalny, nie naleao do przyjemnoci nieokrelone poczucie winy; uwiadamiali sobie,

e te przedwczesn metamorfozspowodowa niezwyky wysiek i podniecenie ich obecnoci.

Alvin zda sobie spraw, e musi dziaa szybko, bo taka okazja moe sie ju nie nadarzy.
- Co postanowie? - spyta niecierpliwie. - Czy robot ma pój z nami?

Zalega pena napicia cisza, podczas której polip stara sie zmusi do posuszestwa swe rozkadajce
sie ciao. Membrana mowy zaopotaa, ale nie wydala adnego syszalnego dwiku. Potem, jak gdybyw
penym rezygnacji gecie poegnania, stwór zamacha niepewnie swymi delikatnymi mackami i opuci
je na wode, gdzie natychmiast oderway sie od ciaa i odpyny na rodek jeziora. W przecigu kilku

minut transformacja bya zakoczona. Z polipa nie pozostao nic duszego ni cal. Woda wypenia sie

malutkimi zielonkawymi drobinkami, z których kada zdawaa sie by obdarzona yciem i zdolnoci
poruszania sie i które nagle znikny pod powierzchni jeziora.

Zmarszczki na powierzchni wygadziy sie i Alvin wiedzia, e jednostajne bicie pulsu rozbrzmiewa-

jce w gbinach ju ucicho. Jezioro znowu byo martwe, a przynajmniej tak wygldao. Jednak pew-

nego dnia nieznane siy, które nigdy jeszcze nie zaniedbay swojego obowizku, znowu sie uaktywni i

polip odrodzi sie.

Alvin patrzy ze smutkiem na jezioro i upyno troch czasu, zanim jego mózg zarejestrowa sowa
szeptane mu przez Hilvara na ucho.

- AKdnie, wydaje mi sie, e dopie swego.

Alvin odwróci sie na piecie. Robot, który do tej pory unosi sie w powietrzuw pewnej odlegoci i nie

zblia do nich bardziej ni na dwadziecia stóp, ruszy teraz bezgonie i zatrzyma sie o jard nad gow
Alvina. Patrzc na jego szeroko rozstawione oczy nie mona byo stwierdzi, na czym skupia sie jego

wzrok. Prawdopodobnie jego kt widzenia by bliski stu osiemdziesiciu stopniom, ale Alvin nie wtpi,
e uwaga maszyny jest teraz skupiona na nim.

Robot czeka! na jego nastpny ruch. Do pewnego przynajmniej stopnia znajdowa sie teraz pod jego

kontrol. Moe pój za nim do Lys, moe nawet do Diaspaf - o ile nie zmieni po drodze swych zamia-

rów. Do .tego czasu Alvin by jego przybranym panem.

Rozdzia 14
Podró powrotna do Airlee trwaa bez mala trzy dni - czciowo dlatego, e Alvin, z jemu wiadomych

powodów, nie pieszy sie z powrotem. Zwiedzanie Lys zeszo teraz na drugi plan, ustpujc miejsca

waniejszemu i bardziej podniecajcemu zajciu; Alvin nawizywa powoli kontakt z dziwn, optan
inteligencja, która mu teraz towarzyszya.

Podejrzewa, e robot próbuje wykorzysta go do swych celów. Jakie one byy, Alvin nie wiedzia,

poniewa maszyna uparcie nie chciaa z nim rozmawia. Z pewnych, jemu tylko wiadomych wzgldów
- byc moe z obawy, e robot moe wyjawi zbyt wiele tajemnic - Mistrz musia zaoy bardzo sku-

teczne blokady na jego ukady mowy i"próby przeamania ich koczyy sie za kadym razem cakowi-

tym niepowodzeniem. Nie odnosiy nawet skutku bezporednio stawiane propozycje w rodzaju: .Jeli

nie bdziesz nic mówi, przyjm, e mówisz „tak"; Robot byt zbyt inteligentny, ebyda siew ten sposób

podej.
Pod innymi wzgldami by on jednak bardziej chtny do wspópracy. Wykonywa rozkazy, które nie

wymagayode mówienia, czy wyjawiania informacji. Po pewnym czasie Alvin stwierdzi,e moe nim
sterowa tak, jak robotami z Diaspar, czyli sam myl. To by wielki krok naprzód i od tej chwili stwór -

bo trudno go byo uwaa za zwyk maszyn - stawa sie coraz bardziej przystpny i nawet pozwala
Alvinowi patrze przez swoje oczy. Wygldao na to, e takie pasywne formy komunikacji nie wzbu-
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odciciem sie od Wszechwiata. Nie moglimy przeciwstawia sie powszechnej woli, pracowalimy
wiecw tajemnicy dokonujc modyfikacji, które uznalimy za konieczne.

Odmiecy byli naszym pomysem. Mieli pojawia siew dugich odstpach czasu i jeli pozwol na to

okolicznoci, bada czy poza Diaspar istnieje co, z czym warto sie skontaktowa. Nigdy nie mylelimy,
e upynie tyle czasu, zanim jednemu z nich powiedzie sie - ani nie spodziewalimy sie, ze ten sukces

bdzie tak wielki.

Pomimo stumienia krytycyzmu, charakterystycznego dla marze sennych, Jeserac zdziwi sie, e
Yarlan Zey moe rozprawia z tak swad o wydarzeniach, które miay rozegra sie za miliard lat. To
wszystko byo bardzo pogmatwane... nie wiedzia, w jakim punkcie czasu i przestrzeni waciwie sie

znajduje.

Podró dobiegaa koca; ciany tunelu nie umykayjuw ty z takkarkoomn szybkoci. Yarlan Zey

zacz mówi szybciej i z jego gosu przebija teraz wadczy ton, czego Jeserac wczeniej nie zauwa-

y.
- Przeszo sie skoczya; na lepsze czy gorsze dopilimy swego. Kiedy zostae stworzony, Jesera-

cu, obarczono cie strachem przed wiatem zewntrznym i w ten sposób zmuszono Mo pozostania w
miecie. Ten strach dzieli z tob kady mieszkaniec Diaspar. Teraz wiesz,e lek ten byt bezpodstawny,

e zosta ci sztucznie narzucony. Ja, Yalran Zey, który cie nim obarczyem, zwalniam cie teraz z jego

okqwów. Rozumiesz?

Gos Yarlana Zeya przybiera coraz bardziej na sile,a w kocu zdawa sie rozbrzmiewa w caym
kosmosie. Podziemny wagon rozmazywa sie i dra wokóJeseraca, jak gdyby sen zblia sie do koca
Gdy jednak wizja zblakla i znikna, wci sysza ten grzmicy mu w mózgu gos.

- Ju sie nie boisz, Jeserac. Ju sic nie boisz.

Pi sie z wysikiem ku jawie, jak nurekdcy z glebin oceanuz powrotem na powierzchnie. Yarlan

Zey znik, i panowaa dziwna pustka. Przemawiaydo gosy, które zna, ale których nie mógi rozpozna

i czu jak podpieraj go rece przyjació. Potem, jak nagy brzask, powrócia fal rzeczywisto.

Otworzy oczy i zobaczy stojcych obok Alvina, Hilvara i Gerane. Nie zwraca jednak na nich uwagi;

jego umys zbyt by! zaprztnity cudem, który roztacza! sic teraz przed nim - panoram lasów i rzek i

bkitnego sklepienia otwartego nieba.

By w Lys i nie ba sie.

Nikt mu nie przeszkadza i ta bezczasowa chwila odciskaa na zawsze swe pitno w jego mózgu.

Upewniwszy sie wreszcie, e to rzeczywisto, zwróci sie do towarzyszy:
- Dzikuje, Gerane - powiedzia. - Nie wierzyem, e sie uda.

Psycholog, z malujcym sie na twarzy wyrazem zadowolenia, dokonywa drobnych regulacji w
maej, unoszcej sie obok niego maszynie.

Napdzie nam troch strachu - przyzna!. - Raz, czy dwa zaczynae zadawa pytania, na które ni.'

mona byo odpowiedzie logicznie i baem sie,e bede musia przerwa sekwencje.
- No a przypumy, e Yarlan Zey by mnie nie przekona! - co by wtedy zrobi?
- Przetrzymalibymy cie w stanie niewiadomoci i zabrali z powrotem do Diaspar, gdzie obudziby

sie, naturalnie nie wiedzc nawet, e bye w Lys.

- A ten obraz Yarlana Zeya, który wprowadzilicie do mego mózgu - ile z tego, co powiedzia, byo
prawd?

- Sadze, e wikszo. Duo wicej uwagi przykadaem do tego, aby moja mala saga bya przekony-

wajca, a nie historycznie cisa, ale Callitrax przejrza j i nie wychwyci adnych bledów. Wchodzi do

niej na pewno wszystko, co wiemy o Yarlanie Zeyu i pocztkach Diaspar.
- A wiec teraz moemy naprawd otworzy miasto - powiedzia Alvin. - To moe jeszcze potrwa,

ale w kocu bdziemy w stanie zneutralizowa ten lek i kady, kto zechce, bdzie móg! opucie Dia-

spar.
- To potrwa jeszcze dugo - powiedzia oschle Gerane. - 1 nie zapominaj, e Lys nie jest na tyle due,

aby pomieci miliony dodatkowych ludzi, jeli wszyscy postanowi tu przyby. Nie sdz, aby byo to

prawdopodobne, ale naley sie liczy z tak ewentualnoci.
- Ten problem rozwie sie sam - odparj Alvin. - Moe i Lys jest malekie, ale wiat jest szeroki.

Dlaczego mamy pozostawi go pustyni?
- A wiec wci marzysz, Alvinie - wtrci z umiechem Jeserac. - Zastanawiaem sie wanie, co ci

zostao do roboty. ^ ^
•

d h k lka od Gd
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sklepionymi wejciami prowadzcymi do jego wntrza. Przy jednym z tych wej czeka na niego jaki
mczyzna.

Jescrac powinien poczu sie zaskoczony, ale w tej chwili nic go nie mogo zadziwi. Wydawao sie,

naturalne i oczywiste, e powinien teraz stan oko w oko z czowiekiem, który zbudowa Diaspar.
- Sdz, e mnie poznajesz - zagadn Yarlan Zey.
Oczywicie; tysice razy widziaem twój pomnik. Jeste Yarlanem Zeyem, a to jest Diaspar takie,

. m byo miliard lat temu. Wiem, e nie i e aden z nas nie jest tu naprawd.
Nie musisz sie wiec niczego obawia. Chod ze mn i pamitaj, e nie moe ci sie tu sta krzywda,

poniewa kiedy tylko bdziesz chcia, obudzisz sie w Diaspar - w swoim wasnym czasie.

serac, z umysem chonnym jakgbka, wszed posusznie za Yarlanem Zeyem do wntrza budynku,

j ie wspomnienie, czy echo wspomnienia ostrzegao go, e stanie sie teraz co, przed czym kiedy
• sie ze strachu. Nie odczuwa jednak leku. Nie tylko czu sie chroniony przez wiedze, i nic jest to

• !ne dowiadczenie, ale i obecno Yarlana Zeya zdawaa sie by talizmanem przeciwko wszelkim
; . '.es^ieczenstwom, jakie mog mu zagraa.

. trzymali sie w milczeniu przed drugim cylindrem, który, jak wiedzia Jeserac, moe wynie go z

-.ta w podro, która kiedy tak go przeraaa. Ruchomymi drogami zjedao na dó kilkoro ludzi i

Oj ocz nich w pobliu nie byo.nikogo. Kiedy jego przewodnik wskaza otwarte drzwi, Jeserac zawaha
sie nie duej ni chwile na progu, po czym wszed odwanie do rodka.

Widzisz, jakie to atwe - powiedzia z umiechem Yarlan Zey. - Teraz odpr sie i pamitaj, e jeste

sieczny nic ci sie nie moe sta.
• serac wierzy mu. Leciutki dreszczyk emocji przeszed jnu po plecach tylko wtedy, gdy wlot tunelu

ruszy w ciszy w jego kierunku, a maszyna, w której siedzia, nabierajc szybkoci pomkna przez

r.etrze Ziemi. W swym pragnieniu porozmawiania z niemal mityczn postaci z przeszoci, zapom-
(6i o wszystkich lekach, jakie go przeladoway.

Ozy nie wydaje ci sie dziwne - zacz Yarlan Zey e chocia pr/.i-stwor/.a s dla nas otwarte, usi-

I my zagrzeba sie w ziemi? To pocztek choroby, której koniw: obserwujesz w swoim stuleciu. Ludz-

ki -c próbuje sie ukry; boi sie tego, co znajduje sie w kosmosie i niedugo zamknie wszystkie drzwi
i wadzce do Wszechwiata.

Ale przecie widziaem nad Diaspar statki kosmiczne - powiedzia Jeserac.

Ju ich nie zobaczysz. Utracilimy kontakt z gwiazdami i niedugo opucimy nawet planety. Marsz
\ "imt stron zaj nam miliony lat - ale powrót do domu tylko kilka stuleci. A niebawem wycofamy
f 'e z niemal caej powierzchni samej Ziemi.

Dlaczego io robicie? - spytaJeserac. Zna odpowied, jednak co skonio go do zadania tego pyta-

nia.

Potrzebujemy schronienia, które osonioby nas przed dwoma drczcymi nas obawami - lekiem
. :erci i lekiem Przestrzeni.Jestemy ludmi chorymi i nie chcemy ju udziela sie we Wszechwiecie -

i siec wmawiamy sobie, e on nie istnieje. Widzielimy szalejcy wród gwiazd chaos i pragniemy
•;.^koju i stabilizacji. Diaspar musi wiec zosta zamknite, aby nie mogo do wtargn nic nowego.

zaprojektowalimy miasto, które znasz i sfaszowalimy przeszo, aby ukry nasze tchórzostwo.
CXn, nie bylimy pierwszymi, którzy tak postpili - bylimy jednak pierwszymi, którzy zrobili to tak
a.Kiadnie. Przeprojektowalimy dusze czowieka ograbiajc j z ambicji i gwatowniejszych namitno-
ci tak aby by zadowolony ze wiata, który teraz posiad.

•sudowa miasta i wszystkich jego maszyn trwaa tysic lat. Kady z nas, po wykonaniu wyznaczonego
mu zadania, poddany zosta zabiegowi wymazania wszystkich wspomnie. Do jego mózgu wprowa-
',/.uno dokadnie zaprojektowan matryce faszywych wspomnie, a jego osobowo zapamitana
z ,taa w ukadach pamici miasta i przechowywana w niej, dopóki nie nadejdzie czas jej wywoa-
nia.

i tak w kocu nadszed dzie, kiedy w Diaspar nie byo ani jednego ywego czowieka; by tylko

C ntralny Komputer wykonujcy wydane mu rozkazy i kontrolujcy banki pamici, w których spali-

my. Nfetyto nikogo, kto miaby jakikolwiek kontakt z przeszoci i od tego momentu rozpocza sie

Potem, jeden po drugim, w z góry ustalonej kolejnoci, wywoywani bylimy z ukadów pamici i

znów obdarwmi ciaem.

Jednak niektórzy z nas ju od samego pocztku mieli wtpliwoci. Wieczno to dugi okres czasu;

zdawalimy sobie spraw z ryzyka zwizanego z niepozostawieniem adnego wyjcia i cakowitym
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dzaj w robocie adnego sprzeciwu, ale wszelkie próby nawizania z nim bliszego kontaktu napoty-
kay barier nie do przebycia.

Hilvara robot ignorowa cakowicie; nie sucha adnych jego rozkazów, a mózg mia zamknity na
jakiekolwiek sondowanie. Z pocztku martwio to Alvina, który ywi nadzieje, e zdolnoci telepatycz-

ne Hilvara umoliwiaj mu wamanie sie do tej skarbnicy wiedzy, jak byy ukryte wspomnienia robo-
ta. Byo tak do czasu, gdy zda sobie spraw z zalet posiadania sugi, "który nie sucha nikogo poza
nim.
Gdy azik wpyn do Airlee, Seranis ju na nich czekaa, Alvin pomyla sobie, e zaskoczenie czym

tych ludzi byo chyba niemoliwe. Ich sprzone umysy utrzymyway stay kontakt ze wszystkim, co
dziao sie w ich krainie. Ciekaw by, jak zareagowali na jego przygodyw Shalmirane, o których wiedzia
ju prawdopodobnie kady w Lys.

Seranis sprawiaa wraenie zmartwionej i bardziej niepewnej ni kiedykolwiek przedtem i Alvin
przypomnia sobie o wyborze, jakiego musi teraz dokona. W gorczce ostatnich kilku dni prawie o tym
zapomnia. Teraz nadszed czas na zdecydowanie sie, w którym z tych dwóch wiatów pragnie yc.
Gos Seranis, gdy zacza mówi, by zatroskany i Alvin odniós wraenie, e co sie zmienio w pla-

nach, jakie wzgldem jego osoby miao Lys. Czy co sie wydarzyo podczas jego nieobecnoci? Czy emi-
sariusze udali sie do Diaspar w celu wymazania pamici Khedrona -

i nie udao im sie wykona tego

zadania?
- Alvinie zacza Seranis - jest wiele spraw, o których ci wczeniej nie mówiam, ale o których

musisz sie teraz dowiedzie, jeli masz zrozumie nasze postpowania.
Znasz jeden powód separaq'i naszych dwóch kultur. Lek przed Najedcami, ten mroczny cie na

dnie umysu kadego czowieka, odwróci twoich ludzi plecami do caego wiata i sprawi,e zagubili sie

we wasnych marzeniach. Tutaj, w Lys, ten strach nigdy nie by taki wielki, chocia to my dwigalimy
brzemi ostatniego ataku. Mamy lepsze usprawiedliwienie naszego postpowania i to co robimy, robi-

my przy podniesionej kurtynie.

Dawno temu, Alvinie, ludzie pragnli niemiertelnoci i wreszcie j osignli. Zapomnieli tylko, e
wiat, który wyrzeka sie mierci, wyrzeka sie równie narodzin. Moliwo przeduania w niesko-
czono czyjego ycia moga da zadowolenie jednostce, ale spowodowaa stagnacje rasy. Wieki temu
zrezygnowalimy dobrowolnie z niemiertelnoci, ale Diasparwci ni ten faszywy sen. Dlategowa-
nie nasze drogi sic rozeszy i dlatego nigdy ju sie nie spotkaj.
Chocia Alvin oczekiwa tych sów, nie zagodzio tow niczym siy ciosu. Nie chcia jednak dopuci do

siebie myli o rozwianiu sie wszystkich marze i teraz tylko cze jego mózgu suchaa, co mówi Sera-
nis. Rozumia i rejestrowa wszystkie jej sowa, ale wiadoma czstka jego umysu odtwarzaa sobie

drog powrotn do Diaspar, starajc sie przewidzie kad przeszkod, jak moe na niej napotka.
Seranis bya wyranie zasmucona. Mówia niemal bagalnym gosem i Alvin wiedzia, e ta kobieta

zwraca sie nie tylko do niego, ale i do swego syna. Musiaa zdawa sobie spraw ze zrozumienia i

przyjani, jakie zrodziy sie miedzy nimi podczas spdzonych razem dni. Hilvar obserwowa z napi-
ciem matk i Alvinowi wydawao sie,ew jego spojrzeniu dostrzega nie tylko niepokój, ale take cos na
ksztat potpienia.

- Nie chcemy cie zmusza do robienia czegokolwiek wbrew twojej woli, ale chyba musisz sobie zda-
wa spraw ze skutków ponownego spotkania naszych ludzi. Miedzy nasz a wasza kultur istnieje

przepa tak wielka, jak ta, która oddzielaa kiedy Ziemie od jej staroytnych kolonii. Pomyl o jednym
tylko fakcie, Alvinie. Ty i Hilvar jestecie niemal rówienikami - ale i on i ja nie bedzi«my ju yli od
wieków, gdy ty wci bdziesz jeszcze modziecem. A jest to dopiero pierwsze z serii twoich wcie-
le. \

W.pokoju zrobio sie bardzo cicho, tak cicho, e Alvin sysza dziwne, aosne porykiviania zwierzt
pascych sie na kach za wsi. W kocu odezwa sie niemal szeptem:

- Co chcesz, abym uczyni?
- Sdzilimy, e moemy dac ci moliwo wyboru pozostania tutaj albo powrotu do Diaspar, ale

teraz sytuacja ulega zmianie. Zbyt wiele sie wydarzyo, aby pozostawia te decyzje tobie. Nawet tak

krótki okres twojego pobytu wprowadzi w nasze vcie wiele zamieszania. Nie, nie potpiam ciebie;

pewna jestem, e nie chciae nam zaszkodzi. Ale lepiej by byo, gdyby zostawi istoty napotkane w
Shalmirane ich wasnemu losowi.

A co do Diaspar - tu Seranis pokrcia smutnie gow - to zbyt wielu ludzi wie, dokd sie udae; nie

zadziaalimy w pore. A co najwaniejsze, czowiek, który pomóg ci znale drog do Lys, znikn. Nie
moe go odnale ani Rada Diaspar, ani nasi vyysannicy, a wiec stanowi on potencjalne zagroenie
naszego bezpieczestwa. Moe dziwisz sie, e mówi ci to wszystko, ale czynie tak, poniewa niczymmi
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to nie grozi. Przykro mi, ale pozostao nam tylko jedno wyjcie: musimy wysia cie do Diaspar ze sfa-

szowanymi wspomnieniami. Wspomnienia te zostay ju z wielk pieczoowitoci spreparowane i kie;

dy powrócisz do domu, nie bdziesz wiedzia o nas nic. Bdziesz przekonany,e miae raczej nudne i

niebezpieczne przygodyw ponurych podziemnych grotach, gdzie stropy wci waliy ci sie na gow i

przeye tylko dziki odywianiu sie obrzydliwym zielskiem i piciu wody z przypadkowo napotkanych
strumieni. Przez reszt swego ycia bdziesz przekonany, e to prawda i kadyw Diaspar zaakceptuje

twoj opowie. Nie bdzie zatem adnej tajemnicy, która rozpalaaby wyobranie ewentualnych
przyszych badaczy; bed sdzili, e wiedz o Lys wszystko.

Seranis przerwaa i spojrzaa na Alvina penymi napicia oczyma.
- Przykro nam, ale to konieczne i póki jeszcze nas pamitasz prosimy cie o wybaczenie. Moesz jesz-

cze nie akceptowa naszej decyzji, alewpyno na ni wiele innych czynników, o których ci nie wspom-
niaam, Przynajmniej nie bdzie ci al, bo bdziesz myla, e odkrye wszystko, co byo do odkry-

cia.

Alvin zastanawia sie, czy to prawda. Nie by taki pewien, czy zdoa kiedykolwiek przywykn do
rutyny ycia w Diaspar, nawet bdc przewiadczony, e poza jego murami nie istnieje nic wartego
zachodu. Co wicej, nie mia zamiaru tego sprawdza.

- Kiedy chcecie podda mnie temu... zabiegowi? - spyta.
- Natychmiast. Jestemy ju gotowi. Otwórz przedemn swój umys, tak jak robie to wczeniej i nic

nie poczujesz do chwili, gdy znajdziesz sie z powrotem w Diaspar.

Alvin zamyli sie na chwile, po czym powiedzia cicho:
- Chciabym poegna sie z Hilvarem.

Seranis skina gow.
- Rozumiem. Zostawi was tu na chwile i wróc, kiedy bdziesz gotów. - Podesza do schodów i

zesza do wntrza domu.

Zostali sami na dachu. Mina duga chwila, zanim Alvin odezwa sie do przyjaciela. Czu wielki

smutek, ale i niezomn wole niedopuszczenia do zniweczenia wszystkich swych nadziei. Spojrza jesz-

cze raz na wiosk, w której znalaz miare szczcia i której móg ju nie zobaczy, jeli ci, którzy stali za

Seranis, dopn swego. Pod rozoystym drzewem stal wci azik, a nad nim unosi sie cierpliwie robot.

Wokó zebraa sie gromadka dzieci podziwiajcych osobliwego przybysza, ale nikt z dorosych nie prze-

jawia nim najmniejszego zainteresowania.

- Mnie te - od^alTzaamu^^^ Hilvar. - Miaem nadzieje, e bdziesz móg tu pozo-
sta.

- Czy sdzisz, e to, co chce zrobi Seranis jest suszne?
- Nie wi za to mojej matki. Robi tylko to, co jej ka - odpar Hilvar. Chocia nie odpowiedzia na

postawione pytanie, Alvin nie mia serca go powtarza.
- Powiedz mi zatem - poprosi - jak mogliby zatrzyma mnie twoi ludzie, gdybym próbowa zbiec z

nie naruszonymi wspomnieniami?
- To byoby proste. Gdyby próbowa uciec, przejlibymy kontrole nad twoim umysem i zmusili cie

do powrotu.

Nie byo to dla Alvina adnym zaskoczeniem. Chcia by szczery z Hilvarem, najwyraniej poruszo-
nym zbliajcym sie rozstaniem, ale ba sie ryzykowa wyjawienia swego planu. Bardzo dokadnie,
rozwaajc kady szczegó, obmyli sposób,w jaki mógby dosta sie z powrotem do Diaspar na akcep-

towanych przez siebie warunkach.

Musia jednak liczy sie z jednym niebezpieczestwem, którego w aden sposób nie mona byo
unikn. Je-i Seranis zamie swoje przyrzeczenie i wejdzie w jego umys, wszystkie; precyzyjnie obmy-
lone posunicia bed z góry skazane na niepowodzenie.

Wycign do Hilvara reke i ten ucisn j mocno, ale nie potrafi wydoby z siebie gosu.
- Zejdmy na dó, do Seranis - powiedzi Alvin. - Zanim odejd, chciabym dowiedzie sie czego o

ludziach z wioski.

Hilvsr szed za nim w milczeniu po schodach w gb chodnego wntrza budynku, a potem koryta-

rzem na zewntrz, na soczycie zielony trawnik otaczajcy posiado Seranis. Czekaa lam na nich z

wyrazem opanowania i stanowczoci. Wiedziaa, e Alvin stara sie co przed ni ukry i jeszcze raz
pomylaa o rodkach ostronoci, jakie przedsiwzia.

Czy jeste ju gotów, Alvinie? - spytaa.
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kobiercy, czyste umysy, osign dojrzao, powróci by moe znowu. Ale ten dzie na pewno jest

jeszcze odlegy.

To jestw najkrótszym i najzwielejszym zarysie historia Cywilizacji Galaktycznej. Naszewasne dzie-

je, które wydaj nam sie tak wane, s niczym wicej, jak spónionym, zupenie pospolitym epilogiem,

tak jednak zagmatwanym,e nie bylimy w stanie wyjani wszystkich jego szczegóów. Wyglda na to,

e wiele starszych, mniej odwanych ras, nie chciao opuci swych domów; wród nich byli nasi bez-

poredni przodkowie. Wikszo z tych ras zdegenerowaa sie ju do tego czasu lub wymara, chocia
niektóre mogy jeszcze przetrwa. Nasz wiat ledwie unikn tego samego losu. Podczas Wieków Przej
ciowych - które w rzeczywistoci trway miliony lat - zagubiono wiedze o przeszoci albo celowo j
zniszczono. To ostatnie, chocia trudno w to uwierzy, jest bardziej prawdopodobne. Przez wieki Czo-
wiek pogra sie w przesdnym, chowci naukowym barbarzystwie, znieksztacajc jednoczenie
historie, aby usn z niej lady swej nieudolnoci i tchórzostwa. Legendy o Najedcach s z gruntu
faszywe, chocia niewtpliwie wniosy co do nich zmagania z Szalonym Umysem. Nic nie zepchno
naszych przodków z powrotem na Ziemie, z wyjtkiem saboci ich wasnego ducha.

Kiedy to odkrylimy, zastanowi nas szczególnie jeden problem, zwizany z Lys. Bilwa o Shalmirane
nigdy nie miaa miejsca - jednak Shalmirane istniao i istnieje po dzi dzie. Co wicej, stanowio jedn z
najpotniejszych broni zagady, jak kiedykolwiek zbudowano.

Rozwizanie tej zagadki zajo nam sporo czasu, ale odpowied, kiedy j ju znalelimy, okazaa sie

bardzo prosta. Dawno temu nasza Ziemia posiadaa jedynego gigantycznego satelit - Ksiyc. Kiedy w
wyniku zmaga miedzy siami przypywów i grawitacji Ksiyc zacz w kocu spada na Ziemie,

wystpia konieczno zniszczenia go. W tym celu wzniesiono Shalmirane i wanie wokó jej wykorzy-

stania osnute s legendy, które znacie wszyscy.

Callitrax umiechn sie ze smutkiem do swej ogromnej widowni.
- O naszej przeszoci istnieje wiele takich legend, czciowo prawdziwych, czciowo faszywych.

Duo te jest w niej paradoksów, które jeszcze nie zostay wyjanione. Ten problem jest, jak sdz,
natury bardziej psychologicznej ni historycznej. Nie mona bezgranicznie ufa nawet danym zmaga-
zynowanym w pamici Centralnego Komputera, gdy nosz one wyrane znamiona manipulowania
nimi w bardzo odlegej przeszoci.

Na ziemi tylko Diaspar i Lys przetrway okres upadku - Diaspar dziki perfekcji swych maszyn, Lys

zawdziczajc to czciowej izolacji i niezwykemu potencjaowi intelektualnemu swoich mieszkaców.
Ale obie kultury, chocia potrafiy sie wspi z powrotem na poprzedni szczebel cywilizacji, byy znie-

ksztacone przez leki i mity, jakie przypady im w spadku po przodkach.

Te leki nie musz ju was nawiedza. Moim obowizkiem, jako historyka, nie jest przepowiadanie

przyszoci, a obserwacja i interpretacja przeszoci, ale ta lekcja jest wystarczajco jasna; zbyt dugo
ylimy bez kontaktu z rzeczywistoci i teraz nadszed czas, eby przebudowa nasze ycie.

Rozdzia 25
ZdumionyJeserac kroczy w milczeniu ulicami Diaspar, którego dotd nie widzia. Tak rónebyo ono

od miasta,w którym spdzi wszystkie swoje wcielenia,e wcale go nie poznawa. Wiedzia jednak,e to

jest Diaspar, chocia nie mia pojcia skd.

Uliczki byy wskie, budynki nisze i nie byo Parku. A raczej jeszcze nie istnia. To byo Diaspar przed

przebudow", Diaspar otwarte na wiat i wszechwiat, Niebo nad miastem byo bladoblekitne i nakra-

piane postrzpionymi kaczkami chmur popychanych wiatrem wiejcym nad modsza Ziemi.

Ponad i pod tymi obokami przelatywali solidniejsi podniebni podrónicy. Mile nad miastem przemy-

kay statki powietrzneczce Diaspar z caym wiatem. Jeserac przyglda sie przez duszy czas tajem-

nicy i cudowi otwartych przestworzy i w pewnej chwili o jego dusze otar sie strach. Czu sie nagi i

bezbronny uwiadamiajc sobie, e ta spokojna niebieska kopua nad jego gow nie jest ju najciesz
ze skorup - e poza ni ley, ze wszystkimi swymi tajemnicami i zagroeniami, niezmierzony Ko-

smos.

Lek nie by na tyle silny, aby sparaliowa jego wole. Czci swego mózgu Jeserac domyla sie, e
cae to dowiadczenie jest snem, a we nie nie moe mu sie przytrafi nic zego. Przejdzie przeze
kosztujc wszystkiego, co mu przyniesie, dopóki nie obudzi sie znów w miecie, które zna.

Szedw stron serca Diaspar, w kierunku miejsca, gdzie w jego czasach sta Grobowiec Yarlana Zeya.

W tym staroytnym miecie miejsce grobowca zajmowa niski, okrgy budynek z wieloma ukowato
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dziwna, sztuczna gwiazda zwana Czarnym Socem i tam pozostaje on po dzi dzie. Kiedy Czarne

Soce umrze, bdzie znowu wolny. Ile czasu dzieli nas jeszcze od tego dnia, nie sposób przewidzie.

Callitrax zamilk, jak gdyby zagubi si we wasnych mylach nie pomny faktu, i patrz nan oczy

caego wiata. W ciszy, która zalega, Alvin rozejrza sie po twarzach stoczonej wokó niego ciby, sta-

rajc sie odczyta z nich jak przyjto te now rewelacje i wie o nowym zagroeniu, które musi teraz

zastpi mit o Najedcach. Twarze mieszkaców Diaspar zastygy,w wikszoci w wyrazie niedowie-

rzania; wci nie chcieli odrzuci swej faszywej przeszoci i nie potrafili zaakceptowa jeszcze dziw-

niejszej rzeczywistoci, która miaa zaj jej miejsce.

Callitrax zacz mowie znowu, opisujc cichym, opanowanym gosem ostatnie dni Imperium. Sucha-
jc jego sów, Alvin uwiadomi sobie nagle,e by to okres, w którym chciabyy. By to czas przygody
wspaniaej, nieposkromionej odwagi - odwagi, która wyrwaa zwycistwo ze szczek kieski.
- Chocia Galaktyka spustoszona zostaa przez Szalony Umys - cign Callitrax - potencja Impe-

rium by nadal ogromny, a jego duch nie zamany. Z odwag, któr moemy tylko podziwia, podjto na

nowo wielki eksperyment i poszukiwano bdu, który doprowadzi do katastrofy. Wielu sprzeciwiao sie

teraz, oczywicie, prowadzeniu tych prac przepowiadajc kolejne kieski, ale nie zwaano na nich.

Przedsiwzicie postpowao naprzód i dziki zdobytej w tak przykry sposób wiedzy, tym razem sie

powiodo.

Nowa rasa, która sie narodzia, dysponowaa potencjalnym intelektem, którego nie sposób byo sobie

nawet wyobrazi. By to jednak intelekt cakowicie infantylny; nie wiemy, czy leao to w zaoeniach
twórców, ale wydaje sie prawdopodobne, i wiedzieli, e bdzie to nieuniknione. Trzeba byo milionów

lat zanim osignie dojrzao i nie mona byo zrobi nic, aby przyspieszy ten proces. Pierwszym z tych

umysów by wanie Vanamond; gdzie w Galaktyce musz istnie jeszcze inne, ale sdzimy, i stwo-

rzono ich bardzo niewiele, poniewa Vanamond nigdy nie napotka adnego z sobie podobnych.

Stworzenie czystych umysów byo najwikszym osigniciem Cywilizacji Galaktycznej; Czowiek
odgrywa w tym przedsiwziciu powan, by moe dominujc role. Brak tu jakichkolwiek wzmia-

nek o samej Ziemi, poniewa jej historia jest cieniutk niteczk w ogromnym gobelinie. Nasza planeta,

zawsze cierpica na odpyw najbardziej dnych przygód duchów, stawaa sie nieuchronnie coraz bar

dziej konserwatywna i w kocu przeciwstawia sie naukowcom, którzy stworzyli Vanamonda. Nic

wpyno to na pewno w najmniejszym stopniu na ostatni akt calet historii.

Zadanie, jakie postawio przed sob Imperium, zostao wykonane; udzie tych czasów patrzyli wkoo
na gwiazdy, które zdewastowali w swej desperackiej walce o przetrwanie i podjli decyzje. Pozostawi
Wszechwiat Vanamondowi.

I tu natykamy sie na tajemnice - tajemnice, której chyba nigdy nie wyjanimy, poniewa Vanamond
nie potrafi nam pomóc. Wiemy tylko,e Imperium nawizao kontakt z czym bardzo dziwnym i bardzo
wielkim, sygnalizujcym swobecno gdzie spoza krzywizny Kosmosu, z drugiego koca samej prze-

strzeni. Co to byo. moemy sie tylko domyla, ale wezwanie stamtd musiao nosi w sobie wielkie

ponaglenie i ogromn obietnice. Niedugo potem przodkowie nasi i sprzymierzone z nimi rasy wym-
yli w podro, w któr nie moemy za nimi pody. Umys Vanamonda zdaje sie by ograniczony do

' ", ale obserwowalimy za jego porednictwem pocztki tej wielkiej i tajemniczej przygody,
ekonstruowalimy; obejrzycie sie teraz w przeszo o ponad miliard lat...

„Obracajca sie wolno spirala Galaktyki - blade widmo jej minionej chway - unosio sie w nicoci.

Przezca jej dugo biegy wielkie, puste bruzdy, które wyora Szalony Umys - rany, które z upywem
nadchodzcych wieków zablini sie dryfujcymi gwiazdami. Ale gwiazdy te nigdy nie przywróc jej

wietnoci, która przemina.

Czowiek szykowa sie do opuszczenia swego Wszechwiata, tak jak kiedy opuszcza! swój wiat. I to

nie tylko Czowiek, ale i tysic innych ras. które wraz z nim budoway Imperium. Zebrali sie razem,
tutaj, na skraju Galaktyki.

Zgromadzili flot, przed która kapitulowaa wyobrania. Jej statkami flagowymi byy gwiazdy, mniej-

szymi jednostkami planety. Cae to skupisko globów z wszystkimi jego ukadami sonecznymi i wszyst-

kimi rojcymi sie wiatami szykowao sie do skoku przez nieskoczono.

Dugi warkocz ognia smagn serce Wszechwiata, przeskakujc od gwiazdy do gwiazdy. W jednej

chwili umarto tysicsoc, zasilajcsw energi monstrualny ksztat, który przedar sie przez Galaktyk
wzdu jej osi i oddalajc sie znikn! w otchani...

- I tak Imperium opucio Wszechwiat, ruszajc na spotkanie swego przeznaczenia. Kiedy jego spad-
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- Tak - odpar Alvin, a w jego gosie zabrzmiaa dziwna nula, która kazaa jej spojrze na uwa-
nie.

-.Najlepiej zatem bdzie, jeli przestaniesz myle o czymkolwiek, tak jak przedtem. Za chwile stra-

cisz wiadomo wszystkiego, co sie dookoa dzieje i odzyskasz j dopiero w Diaspar.

Alvin odwróci sie do Hilvara i powiedzia szeptem, eby nie usyszaa tego Seranis:
- Do widzenia, HiWarze. Nie martw sie - ja wróc. - Potem znowu odwróci sie twarz do Seranis.
- Nie mam do ciebie alu o to, co chcesz zrobi - powiedzia gono. - Nie wtpi, e uwaasz to za

najlepsze wyjcie z sytuacji, ale sdz, i sie mylisz. Diaspar i Lys nie powinny pozosta odseparowane
na zawsze; którego dnia mog rozpaczliwie siebie nawzajem potrzebowa. Wracam wiec do domu ze
wszystkim, czego sie tu dowiedziaem -

i nie wydaje mi sie. abycie potrafili mnie zatrzyma.
Nie zwleka ju duej i dobrze zrobi. Seranis nie uczynia adnego mchu, ale poczu nagle,e ciao

wymyka mu sie spod kontroli. Sia, która wypieraa jego wasn wole bya jeszcze wiksza ni sie spo-
dziewa i uwiadomi sobie, e Seranis musiao pomaga wiele ukrytych umysów. Zacz bezradniei
z powrotem w kierunku budynku i przez jedn, okropn chwile pomyla sobie, e jego plan sie nie

powiód.
Nagle bysna stal i kryszta i otoczyy go metalowe ramiona. Jego ciao wyrywao sie im, czego sie

spodziewa, ale te wysiki byy bezcelowe. Ziemia uciekaa mu spod nóg i ktem oka dostrzeg skamie-
niaego ze zdumienia Hilvara z gupawym umieszkiem na ustach.

Robot niós go kilkanacie stóp nad ziemi duo szybciej ni moe biec czowiek. Seranis szybko poja
podstp i gdy zagodzia sw kontrole nad ciaem Alvina, ten przesta sie szarpa. Ale Seranis jeszcze nie

dala za wygran i teraz nastpio to, czego Alvin obawia sie najbardziej i czemu stara sie ze wszystkich
si przeciwstawi.
W jego mózgu zmagay sie dwie róne istoty i jedna z nich bagaa robota, eby postawi go na ziemi.

Prawdziwy Alvin czeka z zapartym tchem, nie opierajc sie nawet zanadto silom, których i tak nie

potrafiby przemóc. Ryzykowa; trudno byo z góry przewidzie, czy jego niepewny sojusznik bedzie
wypenia tak skomplikowane rozkazy, jakie mu wyda. „Pod adnym pozorem" - powiedzia robotowi
- „nie moesz sucha dalszych moich rozkazów, dopóki nie znajdziemy sie z powrotem w Diaspar".
Teraz wydawa takie wanie rozkazy i jeli mimo wszystko robot ich posucha, to los Alvina zostanie

przesdzony.
Nie zawahawszy sic ani przez chwile, maszyna pdzia drog, któr tak dokadnie jej opisa. Czstka

jego wci bagaa o uwolnienie, ale wiedzia ju, e jest bezpieczny. Seranis te to chyba zrozumiaa,
poniewa siy we wntrzu jego mózgu przestay sie zwalcza. 1 znowu odzyska spokój, jak wieki temu
inny wdrowiec, który przywizany do masztu swego statku sysza zamierajcy w dali piew Syren.

Rozdzia 15
Alvin nic uspokoi! sie, riopoki nie znalaz sie znowu w sali Ruchomych Dróg. Przez cay czas istniao

niebezpieczestwo, e ludzie z Lys zdoaj zatrzyma, a nawet zawróci z drogi wagon, którym (Wdró
owai. Ale powrót do Diaspar by! nieobfitujcym w wydarzenia powtórzeniem drogi na zewntrz. W
czterdzieci minut po opuszczeniu I,vs by! ju W Grobowcu Yarlana Zeya.

Oczekiwali go tam sudzy Rady, odziani w oficjalne, czarne szaty, których nie nosili od wieków. Alvi-

na nie zdziwia obecno tego komitetu powitalnego. Pokona! ju tyle przeszkód, e jedna wicej nie

robia duej rónicy. Duo sie nauczy od chwili opuszczenia Diaspar i z t wiedz przysza pewno
siebie, graniczca niemal z arogancj. Co wicej, mia teraz potnego, cho kaprynego sprzymierze-
ca. Nie potrafiy pokrzyowa mu planów najlepsze umysy Lys; by przekonany, e; Diaspar nie bdzie
pod tym wzgldem lepsze.

Istniay racjonalne podstawy, aby by o tym przekonanym, ale jednoczenie ta pewno opieraa sie

po czci na intuicji - na wierze w przeznaczenie, która powoli rozwijaa sie w umyle AWina. Tajem-
nica jego pochodzenia, pomylne zakoczenie wyprawy, jakiej nie odby nigdy aden czowiek, otwie-

rajce sie przed nim nowe perspektywy dziaania - wszystko to skadao sie na jego rosnc pewno
siebie. \

- Alvinie - powiedzia dowódca stray miejskiej - mamy rozkaz towarzyszy ci gdziekolwiek sie

udasz, dopóki Rada nie wysucha ciebie i nie wyda stosownego wyroku.
- O co jestem oskarony? - spyta Alvin.
- Nie zostaojeszcze wysunite adne oskarenie przeciwko tobie - pada odpowied. - Jeli okae sie

to konieczne, sformuuje sie je po przesuchaniu.
- A kiedy sie ono odbdzie?
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- Spodziewam sie, e niedugo. - Stranik by najwyraniej zakopotany i nie bardzo wiedzia, jak

wybrn z nieprzyjemnej misji. - Ten robot - powiedzia wskazujc na towarzysza Alvina - skd sie tu

wzi? Czy to jeden z naszych?
- Nie - odpar Avin. - Znalazem gow Lys, w kraju,w którym byem. Sprowadziem go tutaj, aby go

skonfrontowa z Centralnym Komputerem.
To spokojne owiadczenie wywoao spore poruszenie wród straników. Sam fakt, e poza granica-

mi Diaspar co istnieje, by trudny do przyjcia, ale e Alvin sprowadzi co stamtd i zamierza przed-
stawi to mózgowi wiata, byo w ogóle nie do pomylenia. Stranicy spogldali po sobie z tak bezsiln
trwog, e Alvin z trudem powstrzyma sie od miechu.
Gdy szli przez Park, Alvin korzystajc z zachowania sie swej eskorty, która rozmawiajc miedzy sob

przyciszonymi gosami trzymaa sie dyskretnie o kilka kroków za nim, zastanawia sie nad nastpnym
swoim posuniciem. Najpierw musi sie dowiedzie, co zaszo podczas jego nieobecnoci. Khedron, jak

mówia mu Seranis, znik.W Diaspar istniay niezliczone zakamarki,w których mona si byo ukry, a

poniewa Bazen znal miasto jak nikt inny, byo mao prawdopodobne, e zostanie odnaleziony, dopóki
sam nie zdecyduje sie ujawni. Moe, myla Alvin, zostawi dla Khedrona wiadomo tam, gdzie bdzie
j musia zauway i umówi sie z nim na spotkanie? Jednak staa obecno eskorty moga to uniemo-
liwi.

Musia przyzna, e nadzór by bardzo dyskretny. Kiedy dotar do swego mieszkania, niemal zapom-
nia ju o istnieniu straników. Domyla sie, e nie bed sie wtrcali do jego poczyna, o ile nie zechce
znowu opuci Diaspar, a na razie nie nosi sie z takim zamiarem. Poza tym by niemal pewien, e do
tego czasu Seranis i jej ludzie unieruchomili podziemny system komunikacyjny i ta droga wydostania
sie z miasta zostaa na razie odcita.

Stranicy nie weszli za nim do mieszkania; zostali na zewntrz wiedzc,e istnieje z niego tylko jedno
wyjcie.

Znalazszy sie z powrotem w^domu, Ahrin przystpi d<Miawizywania kontaktu z przyjaciómi.

wieellrótk wiadomo o woim powrocie. Niebyo to konieczne/gdy^eraz cae miasto wiedziao ju,
e wróci.

Potem, dziaajc pod wpywem nagego impulsu, wywoa numer Khedrona, który ten da mu dawno
temu w Wiey Loranne. Nie spodziewa sie oczywicie odpowiedzi, ale istniaa zawsze moliwo, e
Khedron zostawi dla niego jak wiadomo.
Jego przewidywania potwierdziy sie, ale sama wiadomo spada na jak grom z jasnego nieba.

ciana rozpyna sie i stan przed nim Khedron. Bazen wyglda na znuonego i roztrzsionego.
Nie by ju t pewn siebie osob, która naprowadzia Alvina na lad drogi do Lys. W jego spojrzeniu
czai sie lek i mówi szybko, jakby mia bardzo mao czasu:

- Alvinie - zacz - to jest zapis. Tylko ty moesz go odebra, ale pozwalam ci nim dysponowa
wedug wasnego uznania. To nie ma ju dla mnie adnego znaczenia.

Kiedy po twym odjedzie wróciem do Grobowca Yarlana Zeya, stwierdziem, e ledzia nas Alystra.

Musiaa zawiadomi Rade o tym, e opucie miasto i e ja ci w tym pomagaem. Niedugo potem
poszukiwali mnie stranicy i zdecydowaem sie ukry. Jestem do tego przyzwyczajony - robiem to ju
wiele razy, gdy który z moich artów nie spotka sie z przychylnym przyjciem. Nie znaleliby mnie i

za tysic lat, ale mao brakowao, aby zrobi to kto inny. W Diaspars obcy, Alvinie; mogli przyby tylko

z Lys i szukaj mnie. Nie wiem, co to moe znaczy i nie chce wiedzie. Fakt, e niemal mnie dostali,

chocia poruszaj sie po nieznanym sobie miecie, sugeruje, i posuguj sie telepati. Potrafi przechy-

trzy Rade, ale to jest nieznane mi zagroenie, któremu nie mog stawi czoa.
Decyduje sie wiec na krok, który i tak, jak przypuszczam, wymusiaby na mnie Rada, poniewa gro-

ono mi ju tym przedtem. Udaje sie tam, gdzie nikt za mn nie pójdzie i gdzie uciekn przed wszyst-

kimi zmianami, które zajd teraz w Diaspar. Moe postpuje gupio; tego moe dowie tylko czas.

Pewnego dnia poznam odpowied.
Domylie sie ju chyba,e wracam do Sali Tworzenia, do bezpiecznych Banków Pamici. Cokolwiek

sie stanie, pokadam zaufanie w Centralnym Komputerze i silach, którymi on zarzdza na rzecz Dia-

spar. Jeli stanie sie cokolwiek z Centralnym Komputerem, wszyscy jestemy zgubieni. Jeli nie, nie

mam sie czego obawia.
Dla mnie, zanim za pidziesit, czy sto tysicy lat wyjd znowu na ulice Diaspar, upynie tylko chwi-

la. Ciekaw jestem, jakim je wtedy zastane? Zdziwi sie, jeli lam bdziesz, ale kiedy na pewno sie

znowu s[Wtkamy. Nie wiem. czy wyczekiwa tego spotkania z niecierpliwoci, czy te lka sie go.

Nigdy cie nie rozumiaem, Ah/iriie, chocia byy chwile, kiedy w swej prónoci tak sdziem. Tylko
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strzeni Galaktyki. Spotka sie jak równy z rasami ze wiatów, od których sie kiedy odwróci, i zacz
odgrywa pen role w dziejach Wszechwiata.

Dokona tego. Z tego wanie okresu, by moe najobszerniejszego w historii ludzkoci, pochodz
legendy o Imperium. Byo to Imperium wielu ras, ale zapomniano o tymw dramacie, w którym znalazo

Imperium trwao co najmniej miliard lat. Musiao przeywa kryzysy, moe nawet wojny, ale wszyst-

ko to zagino w pochodzie wielkich ras zmierzajcych ku dojrzaoci.
- Moemy by dumni - cign Callitrax - z roli, jak odegrali w tej historii nasi przodkowie. Osig-

nwszy wyyny kultury nie zaniechali adnej ze swych inicjatyw. Tutaj mamy raczej do czynienia z

domysami ni udowodnionymi faktami, ale wydaje sie pewne, e eksperymenty, które przyczyniy sie

zarówno do pocztku koca Imperium, jak i do ukoronowania jego chway zostay zainspirowane przez

Czowieka i prowadzone byy pod jego kierunkiem.
- Filozofia leca u podstaw tych eksperymentów bya przypuszczalnie nastpujca:

Kontakt z przedstawicielami innych ras wykaza Czowiekowi, jak bardzo obraz wiata odbierany

przez dan rase zaleny jest od jej postaci fizycznej i organów zmysowych, w które jest wyposaona.
Dowiedziono,e jeli w ogóle moliwe jest pojmowanie Wszechwiata, jakim jest on w rzeczywistoci, to

dokona tego moe tylko umys cakowicie uwolniony od wszelkich ogranicze fizycznych - czysty

umys. Przekonanie to byo powszechne wród wielu staroytnych wierze religijnych, jakie rozwiny'
sie na Ziemi i zadziwiajce jest, e idea nie majca adnych racjonalnych podstaw, staa sie w kocu
jednym z najwikszych celów nauki.

W naturalnym wszechwiecie nie napotykano nigdy adnej pozbawionej ciaa inteligencji; Imperium
postanowio tak stworzy. Tak jak wiele innych rzeczy, zapomnielimy ju wiedze, która czynia to

moliwym. Naukowcy Imperium ujarzmili wszystkie siy Natury, zgbili wszystkie tajemnice czasu i

przestrzeni. Tak, jak nasze umysy s produktem ubocznym niezwykle skomplikowanego systemu
komórek mózgu poczonych ze sob sieci ukadu nerwowego, tak oni usiowali stworzy mózg, któ-

rego elementy nie byyby materialne, ale stanowiy matryce naoon na sam przestrze. Taki mózg,
jeli w ogóle mona go nazwa mózgiem, ywiby sie energi pola elektromagnetycznego, czy jeszcze

potniejszymi silami i byby cakowicie uwolniony spod tyranii materii. Mógby funkcjonowa z daleko

wiksz szybkoci ni jakakolwiek inteligencja na podou organicznym; mógby przetrwa tak dugo,
jak dugo we Wszechwiecie pozostanie cho erg energii, a jego moliwoci byyby nieograniczone. Raz

ijaby wci sw potege, której ostatecznych rozmiarów nie byli w stanie przewidzie

Czowiek zaproponowa stworzenie takich istot, w wielkiej mierze na skutek dowiadcze zebranych
podczas wasnej regeneracji. Byo to najwiksze wyzwanie rzucone kiedykolwiek inteligenci zamiesz-

kujcej Wszechwiat i po wiekach dyskusji podjto je. Do realizacji tego zadania przystpiy wszystkie

rasy Galaktyki.

wcielenie marze w rzeczywisto zajo ponad milion lat. Cywilizacje rodziy sie i upaday, kilka-

krotnie marnotrawiono wiekowy dorobek wiatów, ale o tym celu nigdy nie zapomniano. By moe
poznamy kiedy pen historie tego najwikszego w dziejach, nieprzerwanego wysiku. Dzisiaj wiemy
tylko, e doprowadzi on do katastrofy, która omal nie z

W ten okres dziejów zmys Vanamonda wzbrania sie wgbia. Istnieje wski przedzia czasu, który

jest dla zablokowany; ale wydaje nam sie, e tylko na skutek jego wasnych leków. Na pocztku tego

okresu widzimy Imperium u szczytu potgi i chway, oczekujce z niecierpliwoci zbliajcego sie

sukcesu. Na kocu, zaledwie kilka tysicy lat póniej. Imperium jest ju zgruchotane, a gwiazdy wiec

wie 'sie nazwa^^Szafony Umysr^'
Galaktyka rozsnu,y iesl ca!un stracnu

<
strachu, z którym

Nietrudno sie domyli, co sie wydarzyo w tym krótkim okresie. Stworzona zostaa czysta jnteligen-

cja, ale bya albo szalona, albo, co wynika z pewnych przesanek i jest bardziej prawdopodobne, nieuh

aganie wroga wobec materii. Pustoszya przez wieki Wszechwiat, dopóki nie dostaa sie po§ kontrole

si, których istoty nie potrafimy odgadn. Jakiejkolwiek broni uyo Imperium w tej krytycznej sytuacji,

wyczerpao ono zasoby energii gwiazd; ze wspomnie o tym konflikcie wykluy sie niektóro, chocia nic

wszystkie z legend o Najedcach. Ale o tym jeszcze powiem.

i nie mona byo zniszczy, bo by niemiertelny. Wyparto go na skraj Galaktyki i

cio sposobu, którego nie jestemy w stanie pojc. Jego wiezieniem staa si.
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Rozpoznawa wikszo twarzy wokó siebie. Ponad mile od niego. tvsic slóp w dole ustawione byo
naco
bdzie

Podium zasnuto byo mg. Mga przybraa posta Callitraxa. przew:odniczcego grupy, której zada-
niem byo zrekonstruowanie przeszoci z informacji dostarczonych na Ziemie, przez Vanamonda. Byo
to przedsiwzicie ogromne i prawie niewykonalne i to nie tylko z uwagi na wchodzcy w gre okres
czasu. Tylko raz, z pomoc Hilvara, wejrza Alvin w umyst dziwnej istoty', któr wspólnie odkryli - lub
która odkryta ich. Myli Vanamonda byy dla Alvina tak niezrozumiale, jak tysic gosów krzyczcych
jednoczenie w jakiej wielkiej jaskini, znieksztacanych do tego odbijajcym sie od jej cian echem.
Ludzie z Lys potrafili je jednak rozwika, potrafili je zarejestrowa i zinterpretowa. To, co odkryli,

gosia plotka, której Hilvar ani nie zaprzecza, ani jej nie potwierdza, byo tak dziwne, e niewiele
przypominao historie, jak caa rasa ludzka uwaaa od miliardów lat za swoj.

Ca)litrax zacz mówi. Streci! pokrótce akceptowane dotd dzieje ludzkoci. Mówi o nieznanych
ludziach Cywilizacji Zarania, po których nie pozostao nic, prócz sawnych nazw i splowiaych legend o
Imperium. Od samego pocztku Czowiek poda gwiazd -

i w kocu ich dosiegn. Przez miliony lat

penetrowa Galaktyk obejmujc we wadanie ukad po ukadzie. Potem, z ciemnoci, spoza krawdzi
wszechwiata, uderzyli Najedcy i wydarli mu wszystko, co zdoby.

Odwrót do Ukadu Sonecznego musia byc gorzki i trwa na pewno wiele wieków. Z legendarnych
bitew szalejcych wokó Shalmirane. ledwo ocalaa sama Ziemia. Kiedy sie skoczyy. Czowiek pozosta
tylko ze swymi wspomnieniami i wiatem, na którym sic narodzi.

Od tej chwili wszystko byo dugim pasmem upadku.Jak na ironie, rasa, która chciaa wada Wszech-
wiatem, rozdzielia sie na dwie izolowane kultury Lys i Diaspar - oazy ycia wród pustyni, która

Callitrax przerwa; Alvinowi, tak jak kademu obecnemu na Wielkim Zgromadzeniu, wydawao sie,

e historyk patrzy wanie na niego oczyma widzcymi rzeczy, którym jeszcze teraz niezupenie dawa
wiar.

- I to tyle - powiedzia Callitrax - jeli chodzi o opowieci, w które wierzono dotyrhezas. Musze wam
teraz powiedzie, e s one nieprawdziwe - nieprawdziwe w kadym szczególe tak nieprawdziwe, e
nawet teraz nie w peni pogodzilimy sie z prawd.

Odczeka, a zebrani pojm w petni znaczenie jego sów. Potem, mówic wolno i wyranie, przekaza
Lys i Diaspar wiedze zaczerpnit z umysu Vanamonda.

Nie byo prawd, e Czowiek sign do gwiazd. Cale jego mae imperium ograniczao sic do orbit
Plutona i Persefony. poniewa przestrze midzygwiezdna stanowia dla barier nie do przebycia.
Caa cywilizacja ludzka kbia sie wci wokol Soca i bya jeszcze bardzo moda, kiedy dosiegncv jej

gwiazdy.

Szok musia byc wstrzsajcy. Pomimo cigych niepowodze. Czowiek nigdy nie wtpi, e pewne-
go dnia podbije otchanie kosmosu. Wierzy te. e jeli nawet Wszechwiat zamieszkuj równi jemu, to
nie ma w nim ras przewyszajcych go pod jakimkolwiek wzgldem. I nagle dowiedzia sic, e oba
przekonania byy mylne i e wsrod gwiazd istniej umysy daleko bardziej rozwinite ni jego. Przez
wiele wieków, najpierw w statkach innych ras, potem w maszynach zbudowanych na podstawie zapo-
yczonej wiedzy, Czowiek bada Galaktyk. Wszdzie natyka sic na kultury, które potrafi zrozumie,
ale nie potrafi sic do nich dostosowa, a czasami spotyka umysy, których w ogóle nie potrafi! poj.

Szok by! straszliwy, ale przyczyni! sie do rozwoju rasy. Smutniejszy, ale nieskoczenie mdrzejszy,
powróci! Czowiek do Ukadu Sonecznego, aby rozwin wiedze, któr uzyska. ITzyjal wyzwanie i

powoli realizowa swój plan. który dawat nadzieje na przyszo.

Dawniej najwikszym zainteresowaniem darzy! Czowiek nauki fizyczne. Teraz, z jeszcze wiekszvm
zapaem zwróci! sie ku genetyce i badaniom umysu. Nie liczc sie z kosztami wznios! sie do granic
ewolucji.

Ten wielki eksperyment pochania! przez miliony lat ca energie rasy. Wszystkie te wysiki, wszyst-
kie powiecenia stay sie tylko garci slow w narracji Callitraxa. Przyniosy Czowiekowi najwiksze
zwycistwa

: zwalczy dziki nim chorob; jeli chcia, mógy wiecznie, a opanowujc telepatie, nagi
do swej woli najpotniejsz z sil.

Zaleny tylko o<f siebie samego, by! gotów do ponownego wyruszenia na podbój ogromnych prze-
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Centralny Komputer zna ca prawd o tobie i o innych Odmiecach, którzy pojawiali sie od czasu do
czasu w minionych wiekach i potem lad po nich gin!. Czv dowiedziae sie. co sie z nimi staio?
Wydaje mi sic. e jedn z przyczyn, dla których uciekam w przyszo, jest moja niecierpliwo. Chce

uirze rezultaty tego. co zapocztkowae, ale jednoczpsnie pragn przeskoczy etapy porednie, które
]ak podejrzewam, nie bed przyjemne. Ciekaw jestem, czy w tym wiecie, który ujrz za kilka minut
czasu subiektywnego, pamitany bdziesz jako twórca, czy jako niszczyciel - lub te, czy w ogóle
bdziesz pamitany.
Do zobaczenia, Alvinie. Mylaem o udzieleniu ci jakiej rady, ale nie przypuszczam, aby z niej sko-

rzysta!. Pójdziesz wasn drog, jak to zawsze robie, a twoi przyjaciele bed ci suyli za narzdzia,
które, zalenie od okolicznoci, porzucisz lub wykorzystasz.
To wszystko. Nic wicej nie przychodzi mi do gowy.
Przez chwile Khedron - ten Khedron, który istnia ju tylko jako matryca adunków elektrycznych w

komórkach pamici miasta - patrzy z rezygnacj i chyba ze smutkiem na Alvina. Potem ekran zgasi.
Alvin przez duszy czas siedzia bez ruchu. Nigdy nie przepada za Khedronem; specyficzna osobo-wo Bazna nie dopuszczaa jakiegokolwiek bliszego zwizku, nawet gdyby Alvin gó pragn. Ale

teraz, rozwaajc poegnalne sowa Khedrona, by! wstrznity do glebi. To z jego powodu Bazen
czmychn z tego wieku w bliej nieokrelon przyszo. Nie móg sie jednak za to winie. Dowodzio to
tylko tchórzostwa Khedrona.
Kogo jeszcze w Diaspardotkn, czy skrzywdzi? Pomyla oJeseracu. swoim nauczycielu, który prze-

jawia tyle cierpliwoci dla swego najbardziej kopotliwego wychowanka. 1 pomyla o Alystrze. Kochaa
go, a on przyjmowa albo ignorowa jej mio, zalenie od nastroju. A có mial pocz? Czy by!abv
szczliwsza, gdyby zupenie j odtrci?
Rozumia teraz, dlaczego nie kocha ani Alystry, ani adnej innej kobiety z Diaspar. To bya kolejna

lekcja, jakiej udzielio mu Lys. Diaspar zapomniao o wielu rzeczach, a wród nich o prawdziwym zna-
czeniu mioci. Widzia w Airlee matki koyszce na kolanach swe dzieci i sam czu opiekucz czuo
dla wszystkich maych i tiezbronnych stworze. A w Diaspar nie byo teraz kobiety, która zdawaaby
sobie spraw, albo któr obchodziby ten ostateczny cel mioci.
W lej chwili Alyin uwiadomi sobie swe przeznaczenie. Do tej pory by niewiadomym wykonawc

wasnych impulsów.
Z zadumy wyrwao go brzczenie ciany-ekranu. Po rodzaju dwiku zorientowa sic od razu, e to

nie zdalne poczenie, ale e kto przyby, aby sie z nim zobaczy. Da sygna potwierdzenia i w chwile
póniej znalaz sie oko w oko z Jeseracem.

Nauczyciel mia! ponur mine, ale nie zachowywa sie nieprzyjanie.
- Proszóno mnie, abym przyprowadzi cie przed oblicze Rady, Alvinie - powiedzia. - Czeka, aby cie

wysucha. - Nagle Jescrac dostrzeg robota i utkwi! w nim zaciekawione spojrzenie. - A wiec to jest ten
towarzysz, którego przywioze ze swoich podróy. Myl, e lepiej bdzie, jeli uda sie z nami.
Ta propozycja bardzo odpowiadaa Alvinowi. Robot wycign go ju z jednej opresji i by moe

znowu bdzie musia zda sie na niego. Zastanawia! sie. co ta maszyna sdzi o przygodach, w które j
uwika! i po raz tysiczny zapragn zrozumie, co dzieje sie w zakamarkach je) szczelnie izolowanego
mózgu. Al\in odnosi wraenie, e robot postanowi przez jaki czas obserwowa, analizowa i wyci-
ga wasne wnioski, nie robic nic ze swej strony, aby sie z nim porozumie, dopóki nie osdzi, e
nadszed na to czas. Moe potem, zupenie niespodziewanie, zdecyduje sie na dziaanie; a to co bdzie
wtedy chcia zrobi, moe nie pasowa do planów Alvina. Jedyny sprzymierzeniec, jakiego posiada,
zwizany by z nim wzami wasnego interesu i w kadej chwili móg go opuci.

Przy rampie prowadzcej na ulice oczekiwaa ich Alystra. Nawet gdyby Alvin chcia j obwinia za
wyjawienie jego tajemnicy, to nie mial serca tego uczyni. Jej smutek by a nadto oczywisty, a z oczu
pyny jej zy, gdy podbiega, aby go powita.

- Och, AKinie! - zaszlochala. - Co oni chc z tob zrobi? - AKin uj jej donie z czuoci, która
zdumiaa ich oboje.

- Nie martw sic. Alystro - powiedzia. - Wszystko bdzie dobrze. Przecie w najgorszym przypadku
Rada moe mnie wysa z powrotem do Banków Pamicci - ale nie spodziewam sie jako, eby do tego
doszo. - Uwolni sie delikatnie z jej ramion i odwróci, aby pody za Jeseracem w kierunku Gmachu
Rady.
Ledwie dostrzega zaciekawione i przestraszone spojrzenia, jakimi mieszkacy Diaspar obrzucali

jego i towarzyszc mu wit. Obmyla! argumenty, jakimi bdzie sie moe musia posuy i ukadaw
giowie najodpowiedniejsz historie, jak opowie Radzie. Od czasu do czasu uwiadamia! sobie, e nie
jest w najmniejszym stopniu przestraszony i czuje sie panem sytuacji.
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Czekali w holu tylko kilka minut, ale to wystarczyo, aby A!vin zauway, e chocia nie odczuwa
leku, to nogi ma jak z waty; Pomyla sobie, co te teraz porabia Hilvar i czy spotkaj sie kiedy znowu.
To spotkanie stao sie dian nagle* bardzo wan spraw.

Rozsuny sie wielkie drzwi i wszed za Jeseracem do Sali Rady, Wokó stou w ksztacie póksiyca
siedziao ju jej dwudziestu czonków i Alvin poczu mie zaskoczenie, nie widzc pustych miejsc. Chyba
po raz pierwszy od wielu wieków Rada zebraa sie w komplecie. Rzadkie jej spotkania byy zwykle
formalnoci, gdy wszyslkie zwyke sprawy zaatwiano za porednictwem rozmów wizjofonowych i,

jeli zachodzili! tego konieczno, poprzez spotkania Przewodniczcego z Centralnym Komputerem.

Alvin zna z widzenia wikszo czonków Rady. Podobnie jak Jeserac nie sprawiali wraenia wrogo
do nastawionych, tylko /.adekawionych. Mimo wszystko byli wiatymi ludmi. Mogo ich irytowa, i
kto dowiód : e sie myl, ale Alvih nie przypuszcza, aby odnosili sie do z uprzedzeniem. Wysu-
chaj go spokojnie, a co sobie pomyl, nie byo wane. Jego sdzi nie bdzie teraz Rada. Bdzie nim
Centralny Komputer.

Rozdzia 16
Nie byo adnych formalnoci. Przewodniczcy ogosi otwarcie posiedzenia i zwróci sie do Alvina:

Alvinie - powiedzia uprzejmie - chcielibymy usysze, co sie wydarzyo od chwili twojego znik-

nicia dziesi dni temu.

Uycie przez Przewodniczcego sowa „znikniecie" byo bardzo znaczce. Nawet teraz Rada nie

przyjmowaa do wiadomoci,e Alvin naprawd wydosta sic poza mury Diaspar. Alvin by ciekaw, czy
wiedz, e w miecie s obcy, ale raczej w to wtpi. Okazywaliby wtedy wiksze zaniepokojenie.

Ze szczegóami i bez adnego dramatyzowania opowiedzia swoj historie; i tak bya na tyle dziwna i

niewiarygodna dla ich uszu,e nie potrzebowaa upiksze. Pomin milczeniem tylko jeden epizod; nie

wyjawi sposobu, w jaki \ idek z Lys. Byo wicej ni prawdopodobne, e znowu bdzie musia skorzy-
sta z tej samej metody.

Fascynujca bya zmiai la, jaka podczas jego narracji zachodzia w nastawieniu Rady. z pocztku byli

sceptyczni, nieskorzy do odrzucenia wszystkiego, w co do tej pory wierzyli. Kiedy Avin mówi o swej
pasji poznania wiata lecego poza miastem i o swej pewnoci, etaki wiat istnieje, patrzyli na jak na
jak obc i niepojt istot. By ni zresztw ich mniemaniu. Ale w kocu zmuszeni byli "przyzna mu
racje i uzna swoj omylke. W miar jak Alvin cign sw opowie, wszelkie wtpliwoci, jakie dotd
ywili, powoli znikay. To, co mówi, mogo im sie nie podoba, ale nie mogli zaprzecza oczywistej
prawdzie. Jeli mieliby ku temu skonno, wystarczyo spojrze na milczcego towarzysza Alvina.

Tylko jeden aspekt jego opowieci wywoa wród nich oburzenie - ale nie byo ono skierowane
przeciwko niemu. Pomruk niezadowolenia rozszed sie po sali, gdy Alvin wspomnia o niechci Lys do
nawizania kontaktu z Diaspar, o jej przyczynach i o krokach, jakie podejmowaa Seranis, aby takim
kontaktom zapobiec. Miasto byo dumne ze swej kultury i zdrowego rozsdku. To, e ktokolwiek mia
uwaa ich za co gorszego, wykraczao poza granice tolerancji Rady.
Do perswazji przystpi Alvin dopiero wtedy, gdy skoczy opowiada swoje przygody. Musia jako

przekona tych ludzi do prawd, których nauczy sie w Lys, ale jak móg wytumaczy im co, czego
nigdy nie widzieli, ani nie potrafili sobie wyobrazi?

- To chyba wielka tragedia - powiedzia - e dwa ocalae odamy rasy ludzkiej pozostaway w sepa-
racji przez tak ogromny okres czasu. Moe pewnego dnia dowiemy sie, jak do tego doszo," ale teraz
najwaniejsze to naprawi bd i nie dopuci, aby doszo do niego ponownie. Kiedy przebywaem w
Lys, protestowaem przeciw ich pogldom, jakoby byli lepsi od nas; mog nas duo nauczy, ale my
równie moemy duo ich nauczy. Jeli bdziemy tkwi we wzajemnym przekonaniu, e nie moemy
nic skorzysta na takim kontakcie, to czy nie jest oczywiste, e sic mylimy?
Spojrza wyczekujco pt) twarzach czonków Rady i malujce sie na nich skupienie zachcio go do

Kontynuowania mowy.
Nasi przodkowie - cign - zbudowali imperium, które signo gwiazd. Ludzie podróowali miedzy

wszystkimi tymi wiatami bez adnych ogranicze, a teraz ich potomkowie boj sie wychyli nosa poza
bramy swego miasta. Mam wam powiedzie dlaczego? - przerwa; w wielkiej sali nikt nawet nie drgn.

Dlatego, e sie boimy boimy czego, co wydarzyo sie u zarania dziejów. W Lys powiedziano mi
prawd, chocia domylaem sie jej ju wczeniej. Czy zawsze musimy ukrywa sie w Diaspar, jak

tchórze, wmawiajc sobie, e nic poza nim nie istnieje, bo miliardy lat temu Najedcy zepchnli nas z

powrotem na Ziemie?
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- Oddziaywuje na nas poprzez Sagi. Wyreyserowa ich wiele i bada nasze reakcje, gdy je przey-
wamy. Nigdy nie mylaem, e w moim wieku wróc znowu do zabaw dziecistwa.

- Co to s Sagi? - spyta Hilvar.
- Wyimaginowane wiaty marze - wyjani Alvin, - Przynajmniej wikszo z nich jest wyimagi-

nowana, chocia niektóre opieraj sie prawdopodobnie na faktach historycznych.W komórkach pami-
ci miasta zarejestrowane s ich miliony; moesz sobie wybra jakikolwiek rodzaj przygody czy do-
wiadczenia i po wprowadzeniu do twego umysu odpowiednich impulsów bdzie ci sie wydawao, e
przeywasz je naprawd. - Zwróci sie do Jeseraca:

- Jakie Sagi wprowadzi wam Gerane?
- Wikszo z nich wie sie, jak sie pewnie domylasz, z opuszczeniem Diaspar. Niektóre przenosz

nas z powrotem do naszych najwczeniejszych wciele, tak blisko czasów^zaoenia miasta, jak to tylko

moliwe. Gerane sdzi, e im bardziej zbliy sie do chwili wprowadzenia tego bodca, tym atwiej

bdzie mu go usun.
Ta wiadomo dodaa Alvinowi pewnoci siebie i ucieszya go. Jego sukces byby poowiczny, gdyby

otworzy bramy miasta - po to tylko, aby stwierdzi, e nikt przez nie nie przejdzie...

- Naprawd chcecie pozby sie leku przed opuszczeniem Diaspar? - spyta przenikliwie Hilvar.
- Nie - odpar bez wahania Jeserac. - Jestem przeraony tym pomysem, ale zdaje sobie spraw,e

mylilimy sie cakowicie uwaajc, e Diaspar jest ppkiem wiata i logika mówi mi,e trzeba co zrobi
dla naprawienia tego bdu. Emocjonalniewci nie jestem zdolny do opuszczenia miasta; moe ju na

zawsze taki pozostan- Gerane chce zabra niektórych z nas do Lys i pragn mu pomóc w tym ekspe-

rymencie - chocia z drugiej strony mam nadzieje,e sie nie powiedzie.

Alvin spojrza na swego starego nauczydela z npwym uznaniem. Ciekaw by, jak cakowite przea-
manie tej barierywpynie na Lys i na Diaspar. Trzeba byow jaki sposób zachowa najlepsze elementy
obu orodków i spoic je w now, zdrowsz kultur. To byo straszliwe zadanie i do jego wykonania
potrzebna bdzie caa mdro i cierpliwo, na jakie potrafi sie zdoby ludzko.

Hilvar z kolei dekaw by, co stanie sie z Diaspar, gdy skoczy sie jego duga izolacja. Najlepszym
wyjciem, na jakie mogoby sie zdoby miasto, byo zniszczenie banków pamici, które utrzymyway je

w niezmienionym stanie przez ryle wieków. Chocia byy takie cudowne - stanowicby moe najwik-
szy tryumf nauki, która je stworzya, byy jednak wytworem chorej kultury, przeladowanej wieloma
lekami. Niektóre z tych leków znajdoway uzasadnienie w rzeczywistoci, ale inne, jak sie teraz wyda-
wao, opieray sie wycznie na imaginacji. Hilvar znal ju zarysy historii wyaniajcej sie z umysu
Vanamonda. Za kilka dni pozna je i Diaspar i dowie sie, jak wiele z przeszoci byo tylko mitem.

Gdyby jednak zniszczono banki pamici, za tysic lat miasto byoby martwe, poniewa jego mie-

szkacy stracilibymono odtwarzania sie. By to dylemat, z którym naleao sie liczy, ale Hilvar mia
ju jedno moliwe do przyjcia rozwizanie. Na kady problem natury technicznej istniaa odpowied,
a jego ludzie byli mistrzami nauk biologicznych.

Najpierw jednak miasto musiaoby siq nauczy tego, co zapomniao. Edukacja taka zajaby wiele lat
-

moe nawet wiele wieków. Ale to by dopiero pocztek; niebawem szok pierwszej lekcji wstrznie
Diaspar tak gboko, jak obecny kontakt z Lys.

Wstrznie on równie Lys. Pomimo wszystkich rónic dzielcych obie kultury, wyrosy one z jedne-

go pnia - i dzieliy te same zudzenia. Wyjdzie im na zdrowie, jeli jeszcze raz spojrz w zapomnian
przeszo.

Rozdzia 24
Amfiteatr, który wzniesiono specjalnie na te okazje, mieci ca populacje Diaspar i wypeniony byi

do ostatniego ze swych dziesiciu milionów miejsc. Patrzc na wygita w ksztacie uku widownie ze

swego miejsca na szczycie trybun, Alvin przypomnia sobie Shalmirane. Te dwa kratery miay podobny
ksztat i byy niema! tej samej wielkoci.
Bya jednak miedzy nimi zasadnicza rónica. Wielka niecka Shalmirane istniaa naprawd; ten amfi-

teatr by tylko fantomem, matryc adunków elektrycznych, przechowywan do tej pory w pamici
Centralnego Komputera. Alvin wiedzia, e w rzeczywistoci znajduje sie wci w swoim pokoju i e
ludzie, którzy zdawali sie go otacza, równie pozostawali w swoich domach.

Rzadziej ni raz na tysic lat ycie miasta zamierao, aby jego mieszkacy mogli spotka sie na Wiel-

kim Zgromadzeniu. Równie w Lvs, Alvin wiedzia o tym, odbywao sie co równowanego z tym
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. Diaspar czym niezwykym. Mieszaa sie 2 ni obawa, a tu i ówdzie niezaprzeczalne oznaki strachu.

\!vin pomyla ze smutkiem, e nikt nie wydaje sie by zadowolony z jego powrotu.
Mimo to Rada przyja go pozytywnie. Cliocia to wanie on by sprawc obecnego kryzysu, to tylko

on móg poda fakty," na których opiera sie bdzie przysza linia postpowania. Z gboka uwag wysu-
chano jego relacji z lotu do Siedmiu Sone i spotkania z Vanamondem. Potem odpowiada na liczne

pytania, okazujc cierpliwo, która dziwia wielce pytajcych. Jak sie szybko zorientowa, ich umysy
-anowane byy strachem przed Najedcami, chocia nie wymienili ani razu tej nazwy i nie byli zbyt-

10 zachwyceni, gdy bezporednio poruszy ten temat.

Gdyby Najedcy istnieli jeszcze we wszechwiecie - mówi Alvin - to na pewno spotkabym ich w
samym jego rodku. Ale wród Siedmiu Soc nie ma inteligentnego ycia; domylilimy sie tego sami.
anim Vanamond potwierdzi nasze przypuszczenia. Sdz, e Najedcy odeszli wieki temu; przynaj-
mniej Vanamond, który wydaje sie by równie stary jak Diaspar, nic o nich nie wie.

- Chciaem zauway wtrci nagle jeden z radców -e Vanamond w jakim stopniu, którego jrsz-

i ze sobie nie uwiadamiamy, moe by potomkiem Najedców. Nie pamita swego pochodzenia, ale

nie oznacza to, e pewnego dnia nie moe znów sta sic dla nas niebezpieczny.

Hilvar, który bral udziaw zebraniu w charakterze widza, nie czeka na udzielenie; mu gosu. Alvin po
az pierwszy widzia przyjaciela tak wzburzonego.

- Vanamond wszed w moj umys - powiedzia a i ja wejrzaem na krotko w jego. Moi ludzie duo
ju o nim wiedz, chocia nie odkryli jeszcze, kim jest. Ale jedno jest pewne - Vanamond jest nam
•'rzyjazny i bardzo sie ucieszy ze spotkania z nami. Z jego strony nie mamy sie czego obawia.

Po tym wybuchu zaiwdta krotka chwila milczenia, a Hilvar zmiesza! sie i na jego twarzy odmalowa
s,e wyraz zakopotania. Dao sie zauway, e od lej chwili napicie panujce dotd w Sali Rady zaczo
|K)woli opada, jakby z dusz obecnych uniosa sic jaka chmura. Przewodniczcy nie u|X)mnial nawet
Hilvara za zabranie gosu bez przy/wolenia.
Przysuchujc sie debacie, Alvin wyrónia wyranie trzy szkoy mylenia reprezentowane.1 w onie

Rady. Konserwatyci, slanowicy mniejszo, wci ywili nadzieje, e uda sie jeszcze cofn wskazów-
ki zegara i przywróci stary porzdek. Wbrew zdrowemu rozsdkowi trzymali sie kurczowo tezy, e
Diaspar i Lys mona skoni do ponownego zapomnienia o sobie.

Postpowcy stanowili równie mniejszo; fakt, e w ogóle znaleli sie tacy w Radzie, mile zdziwi
Alvina. Prawd mówic, nie przyjli oni z radoci inwazji wiata zewntrznego, ale byli zdecydowani
jak najwaciwiej j wykorzysta. Niektórzy z nich posuwali sie a do sugestii, e moe istnh sposób
przeamania barier psychologicznych, które tak dugo, jeszcze skuteczniej od barier fizycznych, odcina-

y Diaspar od wiata.
Wikszo czonków Rady, odbijajca dokadnie nastroje panujce w miecie, przyja postaw czuj-

nej ostronoci w oczekiwaniu na zarysowanie sie ksztatu przyszoci. Zdawali sobie spraw, e póki
nie ucichnie burza, póty nie ma sensu snu adnych planów, ani stara sie wprowadza okrelonej linii

postpowania.
Po zakoczeniu sesji, Jeserac podszed do Alvina i Hilvara. Zdawa sie zmieniony od czasu ostatniego

spotkania z AK inem -
i ostatniego rozstania - w Wiey Loranne, w bezporedniej bliskoci roztaczajcej

sie w dole pustyni. Zmiana nie bya taka, jakiej spodziewa sie Alvin, ale z podobn metamorfoz postaw
mial sie spotyka w nadchodzcych dniach coraz czciej.
jeserac zdawa sie odmodnie, jakby ognie ycia znalazy w jego yach wiee paliwo i pony teraz

janiej. Pomimo podeszego wieku nalea do tych, którzy mog podj wyzwanie rzucone Diaspar
przez Alvina.

- Mam dla ciebie wieci, Alvinie - powiedzia. - Znasz chyba senatora Gerane?
Oczywicie - by jednym z pierwszych ludzi, jakich spotkaem w Lys. Czy wchodzi w skad ich

delegacji?
- Tak; poznalimy sie dosy dobrze. Jest bardzo inteligentnym czowiekiem i rozumie psychik ludz-

k lepiej ni kiedykolwiek sdziem, e jest to moliwe - chocia mówi mi,e jak na warunki panujce
w Lys, jest bardzo pocztkujcym. Podczas swego tutaj pobytu zainicjowa cos, co bdzie bardzo bliskie

twemu sercu. Ma nadzieje zanalizowa bodziec, który nie pozwala nam opuszcza miasta i wierzy, e
kiedy odkryje jak zosta wprowadzony, tx;dzie w stanie go usun. Dwudziestu z nas ju z nim wspó-
pracuje.

- I ty jeste jednym z nich?
- Tak - odpar Jeserac rumienic sie lekko. - To nie jest atwe i na pewno nie sprawia przyjemnoci -

ale cel jest kuszcy.
- A co waciwie robi Gerane?
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Zarzuci im skrywany skrztnie strach - strach, którego nigdy nie podziela, którego siy nigdy nie

móg w peni pojc. Teraz niech robi z nim co chc: przedstawi im prawd, tak jak j widzia.
Przewodniczcy spojrza na ponuro.
- Czy masz cos jeszcze do dodania, zanim naradzimy sie, co czynie? - spyta.
-.Tylko jedn rzecz. Chciabym zabra tego robota db Centralnego Komputera.
- Ale po co? Wiesz przecie, e Komputer orientuje sie ju w tym, co zaszo w tej sali.
- Ale mimo to chce do niego pój odpar grzecznie, ale stanowczo Alvin. - Prosz o pozwolenie

zarówno Rady jak i Komputera.
Zanim Przewodniczcy zdy odpowiedzie, sale wypeni czysty, spokojny glos. Alvin nigdy go

przedtem nie sysza, ale wiedzia, do kogo naley. Maszyny informacyjne, bedce niczym innym, jak
zewntrznymi urzdzeniami tej ogromnej inteligencji, równie potrafiy przemawia do czowieka, nie
[wsiaday jednak tego bezbdnego akcentu mdroci i autorytetu.

- Niech przyjdzie do mnie - powiedzia Cenlralny Komputer.
Alvin spojrza na Przewodniczcego.
- Czy mog odej?
Przewodniczcy rozejrza sie i>o sali i nie dostrzegajc adnej oznaki sprzeciwu ze strony zebranvch

odpowiedzia troch bezradnie:
- Dobrze. Bd ci towarzyszyli stranicy, którzy przywiod cie tu z powrotem, kiedy skoczymy

naradef.

Alvin skoni sie lekko. Odwróci! sie i wyszed wolnym krokiem z sali. Towarzyszy mu Jeserac i kiedy
drzwi zasuny sie za nim. Alvin zwróci! sie do swego nauczyciela:

- Jak mylisz, co zrobi teraz Rada? - spyta niespokojnie.
Jeserac umiechn sie.

Jak zawsze niecierpliwy, prawda? powiedzia. Nie wiem, co wartes moje domysy, ale wydaje
mi sic, e postanowi opiecztowa Grobowiec Yarlana Zeya, tak eby nikt ju nie móg powtórzy
twojej podróy, Potem ycie w Diaspar potoczy sie po staremu i miasto bdzie trwao tak, jak przedtem,
nie niepokojone przez wiat zewntrzny.

- Tego wanie sie obawiam - powiedzia gorzko Alvin.

I wci masz nadzieje temu zapobiec?
Alvin nie odpowiedzia od razu; wiedzia, e Jeserac odgadt jego zamiary, ale nie móg przewidzie

przecie jego planów, gdy Alvin nie mia jeszcze adnego. Doszed do etapu, na którym mogl lylko
improwizowa i radzi sobie na bieco z kad now sytuacj.

- Winisz mnie za to? - odezwa sie wreszcie i Jeseraca zaskoczya nowa nuta w jego gosie. By! to cie
rezygnacji, ledwo uchwytna oznaka (ego, e po raz pierwszy Alvin szuka! poparcia u swych znajomych.
Jeserac zauway! to, ale by! zbyt dowiadczony, aby bra to powanie. Alvin znajdowa sic teraz pod
wpywem znacznego stresu i nierozsdna byaby nadzieja na jak trwa oznak poprawy jego cha-
rakteru.

- Bardzo trudno odpowiedzie na to pytanie powiedzia wolno Jeserac. - Korci mnie, eby powie-
dzie, i kada wiedza jest cenna, a nie da sie zaprzeczy, e duo wniose do naszej wiedzy o wiecie.
Ale przyczynie sie te znacznie do zmniejszenia naszego bezpieczestwa, a co jest w kocu na dusz
metc waniejsze? Jak czsto zatrzymywae sie, aby o tym pomyle?

Przez chwile nauczyciel i ucze patrzyli w milczeniu na siebie, potem wiedzeni nagym impulsem
ruszyli dugim korytarzem oddalajc sie od Sali Rady, a za nimi podya eskorta.
Ten wiat nie byl przeznaczony dla czowieka. W blasku jaskrawo niebieskiego wiata racego do

trau oczy, dugie, szerokie korytarze zdaway sie cign w nieskoczono. Korytarzami tymi musiay
sie porusza niemiertelne roboty Diaspar, jednak nigdy przez wieki nie rozbrzmiewao tu echo kroków
czowieka.
Byo to podziemne miasto - miasto maszyn, bez których Diaspar nie mogoby istnie. Kilkaset jardów

dalej krytarz koczy sie przechodzc w okrg sale o rednicy okoo mili i o stropie podpartym pot-
nymi filarami, które musiay równie dwiga niewyobraalny ciar Centrum Energetycznego. Tutaj,
zgodnie z tym, co mowity mapy. Centralny Komputer wiecznie czuwa nad losem Diaspar.

Sala przerastaa ogromem wszelkie wyobraenia Alvina - ale gdzie byl Komputer? Spodziewa! sie
ujrze pojedyncz, wielk maszyn, chocia wiedzia, e byo to naiwne. Kolosalna, ale niezrozumiaa
panorama, jaka sie pod nim roztoczya, sprawia, i zatrzyma sie w zachwycie i niepewnoci.

Korytarz, którym tu dotarli koczy sie wysoko w cianie sali - prawdopodobnie najwikszej groty ze
zbudowanych kiedykolwiek przez czowieka - a do odlegej podogi prowadziy opadajce na obie stro-

ny, dugie rampy. Ca te jaskrawo owietlon przestrze wypeniy setki biaych budowli, tak niewiele
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przypominajcych maszyny, e Alvin mial przez chwile wraenie, e patrzy na podziemne miasto.

Nigdzie nie dostrzega tego, czego sie spodziewa - znajomego, metalicznego poysku, który od zarania

dziejów Czowiek nauczy sie kojarzy sobie ze swymi sugami.
Byo to ostatnie stadium ewolucji niemal tak dugiej, jak ewolucja Czowieka. Jej pocztki zagubiy sie

w pomroce Wieków Zarania, kiedy to ludzko po raz pierwszy nauczya sie wykorzystywa energie i

rozsyaa po wiecie swe haaliwe silniki. Para, woda, wiatr - wszystko to uytkowano przez krotk
chwile, a potem.zarzucono. Przez wieki napdzaa wiat energia materii, a wreszcie i ona zostaa
wyparta, a z kad zmian zapominano o starych maszynach, a ich miejsce zajmoway nowe. Bardzo
powoli, przez tysice lat, dono do maszyny doskonaej - ideau, który by niegdy marzeniem, potem
odlegym projektem iw kocu sta sie rzeczywistoci.

Idealna maszyna nie moga zawiera czci ruchomych.
Mieli przed sob skrajny przykad tego ideau. Jego zbudowanie zajo Czowiekowi ponad sto milio-

nów lat fkiedy wreszcie go zbudowa, odwróci sie od niego na zawsze plecami. Maszyna osigna
ostateczno i od tej chwili moga suc mu, trwa wiecznie.

Alvin nie próbowajudoj, który z tych kopulastych biaych tworów jest Centralnym Komputerem.
Wiedzia, e stanowi go wszystkie - i e rozciga sie on daleko poza te sale, wczajc w to inne, nie-

zliczone maszyny w Diaspar czy to ruchome, czy nieruchome. Chocia jego mózg stanowio wiele

miliardów komórek upakowanych w przestrzeni o rednicy nie przekraczajcej kilku cali, to fizyczne

elementy Centralnego Komputera rozsiane byy po caym Diaspar. W tej sali móg sie znajdowa sam
system przeczajcy, za porednictwem którego wszystkie rozproszone jednostki mogy utrzymywa
ze sob stay kontakt.

Niepewny,
vw któr stron sie zwróci, Alvin zszed agodnie opadajc ramp, a póniej ruszy cich

aren. Centralny Komputer musia wiedzie o jego obecnoci, tak jak wiedzia o wszystkim, co dziao sie

w Diaspar. Pozostawao mu tylko czeka na jego instrukcje.

Znajomy ju, alewci wzbudzajcy uczucie czci gos by tak cichy i rozleg sie tak blisko jego ucha,e
nie przypuszcza nawet, e syszy go jego eskorta.

- Zejd na dó ramp po twojej lewej rece - powiedzia. - Stamtd pokieruje twoimi krokami.

Alvin ruszy! wolno pochyoci, a robot, unoszc sie nad ziemi pody za nim. Jeserac i stranicy
pozostali z tyu. Alvin zastanawia sie czy odebrali rozkaz pozostania tutaj, czy te sami zdecydowali,e
mog go obserwowa z miejsca,w którym stali i nie trudzi sie schodzeniem na dó. A moe doszli ju
tak olisko centralnej wityni Diaspar, e dalej nie wayli sie pój...?
U stóp rampy cichy gos kaza Alvinowi zmieni kierunek marszu i skierowa go w aleje picych,

tytanicznych tworów. Zanim dotar do celu, gos przemówi do jeszcze trzy razy.

Maszyna, przed któr stan bya mniejsza od wikszoci jej towarzyszek, ale i tak czul sie przy niej

jak karzeek. Pie rozcigajcych siew poziomie kondygnacji sprawiao wraenie jakiego przycupni-
tego zwierzcia i patrzc to na ni, to na swojego robota Alvin stwierdzi, o dziwo, e oboje byli.tworami

tej samej ewolucji i oboje mona byo opisa tymi samymi sowami.
Na wysokoci trzech stóp nad posadzk, przez ca dugo maszyny, biega pyta z przezroczystego

materiau. Alvin przycisn czoo do gadkiej, dziwnie ciepej tafli i zajrza do wntrza. Z pocztku nie

widzia nic, potem, osaniajcdoni oczy, zacz rozróniatysice blado wieccych punkcików zawie-

szonychw nicoci. Ukaday sie w trójwymiarow kratownice tak dla obc i niezrozumia, jak obce i

niezrozumiae musiayby gwiazdy dla staroytnego czowieka. Chocia, zapominajc o upywie czasu,

patrzy na nie przez wiele minut, barwne wiateka ani drgny ze swych miejsc i nie zmieniy swej

jasnoci.
AMn uwiadomi sobie, e gdyby móg zajrze w swój mózg, to to, co by tam zobaczy, byoby dla

niego równie niezrozumiale. Maszyna wydaa mu sie bezwadna i nieruchoma, poniewa nie-móg
widzie jej myli.

Po raz pierwszyzacz sobie mglicie zdawaspraw z potgi si utrzymujcych miasto. Dotd akcep-

towa bez adnych pyta cud syntetyzerów, które wiek po wieku dostarczay Diaspar wszystkiego, czego

potrzebowao, "tysice razy obserwowa ten akt tworzenia, rzadko zastanawiajc sie nad tym, ze gdzie
musi istnie prototyp tego, co na jego oczach przychodzio na wiat.
wiat przeszed drug drog od czasu, kiedy pierwsi jaskiniowcy, godzina po godzinie, wyciosywali

cierpliwie groty do swych strza z opornego kamienia...

Alvin, nie mic sie odezwa, czeka na jaki znak. Zastanawia sie, w jaki sposób Centralny Kompu-
ter uwiadamia sobie jego obecno i jak moe go widzie i sysze. Nie dostrzega nigdzie ladu or-

ganów czujnikowych, siatek detekcyjnych, ekranów czy krysztaowych oczu, za porednictwem któ-

rych roboty zwykle zdobyway wiedze o otaczajcym je wiecie.
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Alvin patrzy na niw osupieniu. Potem zrozumia; nietrudno byo sobie wyobrazi, jakim szokiem

dla tych ludzi o sprzonych umysach i wyostrzonej percepcji zmysowej, byo pojawienie sie Vana-
monda. Zareagowali z zadziwiajc szybkoci i nagle wyobrazi sobie Vanamonda, moe troch prze-

straszonego, otoczonego najbystrzejszymi w Lys umysami.
- Czy wiecie ju, czym on jest? - spyta.
- Tak. To byo proste, cho nadal nie wiemy, skd pochodzi. Jest on czystym umysem, a wiedza,jak

dysponuje, wydaje sie by nieograniczona. Ale jest dziecinny w dosownym tego sowa znaczeniu.
- Naturalnie! - wykrzykn Hilvar. - Powinienem sie tego domyli.
Alvin wyglda na zaintrygowanego i Seranis zrobio sie go al.
- Chodzi mi o to,e chociaVanamond dysponuje kolosalnym, bymoe nieograniczonym umysem,

to jest on jeszcze niedojrzay i nierozwiniety. Jego faktyczna inteligencja jest w tej chwili mniejsza od -

ludzkiej - umiechna sie z przymusem - chocia jego procesy mylowe przebiegaj duo szybciej i

bardzo atwo przyswaja sobie wiedze. Dysponuje on take innymi moliwociami, których nie jestemy
jeszcze w stanie zrozumie.W sposób trudny do opisania wydaje sie by otwarta przed jego umysem
caa przeszo. Te zdolno móg wanie wykorzysta przybywajc po waszych siadach na Ziemie.

Alvin milcza. Teraz dopiero uwiadomi sobie, jak susznie postpi Hilvar sprowadzajcVanamonda
do Lys i jakie mia kiedy szczcie on sam wywodzcw pole Seranis; ten podstp nie udaby mu sie po

raz drugi.
- Twierdzisz zatem, e Vanamond niedawno sie narodzi? - spyta.
- Posugujc sie jego standardami, tak. W rzeczywistoci istnieje on ju bardzo dugo, chocia na

pewno krócej ni rasa ludzka. Najbardziej zaskakujce jest to, i on z uporem twierdzi, e to my go

powoalimy do istnienia i nie ulega wtpliwoci,e z jego pochodzeniemwi sie wszystkie najwik-
sze tajemnice przeszoci.

- Gdzie jest teraz Vahamond? - spyta Hilvar.
- Wypytuj go historycy z Grevarn. Staraj sie ustali ogólne zarysy przeszoci, ale ta praca zaj :

im cae lata. Vanamond moe opisa przeszo ze wszystkimi szczegóami, ale nie rozumie tego, co

widzi; bardzo trudno z nim wspópracowa.
Chodzio tu o co, czego Alvin nigdy nie by w stanie w peni poj: bezporedni kontakt, nawet mi-

dzy ludzkimi umysami, by dla taksam tajemnic, jak muzyka dla guchego, czy barwa dla lepej 3.

Jednak ludzie z Lys wymieniali teraz myli zt niewyobraalnie obc istot, któr sprowadzi na Zie

ale której nigdy by sam nie wykry adnym z posiadanych zmysów.
Nie tu byo jego miejsce: po zakoczeniu przesuchania dowie sie o jego wynikach. Otworzy brai

nieskoczonoci i przestraszy sie teraz tego, co uczyni. Dla spokoju sumienia musi wróci do mai-

kiego^ znajomego wiatka Diaspar, które szukao schronienia, podczas gdy on bra sie za bary ze sw)
marzeniami i ambicjami. Jaka tkwia w tym ironia; ten, który porzuci miasto, aby ryzykowa iy.

wród gwiazd, wraca teraz do domu, jak przestraszone dziecko uciekajce w popochu pod op! e

matki.

Rozdzia 23
Diaspar nie byo zbyt zadowolone z powrotu Alvina. W miecie wrzao, jak w mrowisku, w które

nagle wsadzono kij. Mieszkacy wci nie chcieli pogodzi sie z rzeczywistoci, ale ci, którzy wzb r *

niali sie przed uznaniem istnienia Lys i wiata zewntrznego nie mieli sieju gdzie ukry. Banki Parr.

przestay ich przyjmowa. Nie skutkoway adne apele do Centralnego Komputera, który nie wyjania
motywów swojego postpowania. Niedoszli uciekinierzy musieli wraca do miasta i stawia czoa pro-

blemom swego stulecia.

Alvin wyldowa na skraju Parku, niedaleko Gmachu Rady.A do ostatniej chwili nie byt pewien, czy

potrafi wprowadzi statek do miasta przez ekrany, które oddzielay je prawdopodobnie od w.
zewntrznego. Niebo Diaspar, tak samo zreszt jak wszystko w tym' miecie, byo tworem sztucznym
lub przynajmniej czciowo sztucznym. Noc z gwiezdnymi pozostaociami wszystkiego, co utraci Czo-

wiek nie bya do miasta dopuszczana; ekrany chroniy je te przed burzami, które szalay czasami nad

pustyni, zakrywajc niebo ruchomymi cianami piasku.

Niewidoczni stranicy przepucili jednak Alvina i gdy zobaczy w dole Diaspar, wiedzia, e jest w
domu. Niezalenie od tego, jak by go wzywa wszechwiat i jego tajemnice, tu sie urodzi i do tego

miejsca nalea. Nigdy go nie satysfakcjonowao, ale zawsze by tu powróci.
Zanim jeszcze statek wyldowa, w Parku zebray sie tumy iAMn zastanawia sie z niepokojem, jak

przyjm go mieszkacy miasta.Do atwo czytaw ich twarzach ogldajc na ekranie otoczenie przed

otworzeniem luzy powietrznej. Dominujc emocj zdawaa sie by ciekawo - samaw sobie bdca
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ale zrobi jeszcze co, czego wedug mnie na pewno nie zawiera! pierwotny projekt. Czy Centralny

Komputer moe to potwierdzi?
Bezosobowy gos odpowiedzia od razu.
- Radny orientuje sie, i nie wolno mi komentowa instrukcji, które otrzymaem od konstrukto-

rów.
Jeserac przyj ze spokojem te agodn nagan.
- Z jakiej bliej nie okrelonej przyczyny nie moemy rozway tych faktów. Alyin odlecia w

kosmos. Gdy powróci, moecie mu uniemoliwi nastpne podobne wyprawi', chocia osobicie wt-
pi, czy wam Si to uda, bo do tego czasu na pewno duo sie nauczy. A jeli dojdzie w kocu do tego,

czego tak sic wszyscy obawiacie, to nikt z nas nic na to nie moe poradzi. Ziemia jest cakowicie bez-

bronna - taka. jak bya przez miliony wieków.
jeserac przerwa i popatrzy na twarze zebranych. Jego sowa nie zostay przyjte z zadowoleniem, ale

te nie oczekiwa tego.
- Niewidz jednak powodu do niepokoju - cign! dalej. - Ziemia nie znajduje sie teraz w wikszym

ni kiedy indziej niebezpieczestwie. Dlaczego dwaj ludzie w jednym, maym statku mieliby ciga na

nas znowu gniew Najedców?Bdmy szczerzy i przyznajmy,e Najedcy, gdyby tylko chcieli, mogli

zniszczy nasz wiat ju wieki temu.
Przewodniczcy przerwa mu marszczc brwi.
- Czy legenda nic mówi, e Najedcy- oszczdzili Ziemie tylko pod warunkiem, e Czowiek nigdy

wicej nie wyruszy w Kosmos? A czy nie zamalimy teraz tego warunku?
Owszem, tak mówi legenda - powiedzia Jeserac. Akceptujemy bezkrytycznie wiele legend i ta jest

jedn z nich. Nie ma jednak dowodu, e akurat ta jest prawdziwa. Trudno mi uwierzy, aby co o takim
znaczeniu nie zostao zarejestrowane w pamici Centralnego Komputera, bo on przede^ nie wie nic o

rym pakcie. Pytaem go, chocia tylko za porednictwem maszyn informacyjnych. Rada moe zapyta go

o to bezporednio.
Jeserac skoczy i czeka na odpowied Przewodniczcego. I nie doczeka sic, gdy wanie w tym

momencie gocie z Lys zastygli nagle w swych fotelach, a ich twarze cigny sie. w jednoczesnym
grymasie niedowierzania i zaniepokojenia. Zdawali sie nasuchiwa jakiego odlegego gosu, wlewaj-
ct?§o w ich uszy niezwyke wisdoiriosci

Radcy czekali na koniec tej bezgonej konwersacji z rosncym z minuty na minut niepokojem. Lider

delegacji otrzsn sie wreszcie z transu i zwróci przepraszajco do Przewodniczcego:
- Odebralimy wanie jakie dziwne i niepokojce wieci z Lys - powiedzia.
- Czy Alvin wróci na Ziemie? - spyta Przewodniczcy Rady.
- Nie, to nie Alvin. To co innego.

* * *

Ldujc na polaniew Airlee, Alvin zastanawia! sie, czy kiedykolwiekw dziejach ludzkoci jaki inny,

powracajcy z kosmosu statek przywióz na Ziemie równie niezwyky adunek - o ile w ogóle Vana-
mond znajdowa si w fizyczne) przestrzeni maszyny. Podczas podróy nie dawa znaku istnienia; Hil-

var twierdzi!, a czerpa! sw wiedz z bardziej bezporednich stosunków z t fantastyczn istot,e tylko

o sferze percepcji Vanamonda powiedzie mona, i zajmuje jakie okrelone pooenie w przestrzeni.

Sam Vanamond nie znajdowa sie nigdzie - moe nawet nigdy go nie byo.
Gdy wynurzyli sie ze luzy powietrznej statku, czekaa ju na nich Seranis z picioma senatorami.

Jednego z senatorów Alvin pozna podczas ostatniej wizyty; dwaj inni, uczestniczcy w tamtym spotka-

niu, przebywali teraz, jak sie domyla, w Diaspar. Ciekaw by, jak idzie delegacji i jak zareagowao
miasto na pojawienie sie pierwszych od tylu milionów lat intruzów.

- Wyglda na to, Ahdnie - powiedziaa ozible Seranis przywitawszy sie z synem - e masz szczegól-

ny dar odkrywania niezwykych istot.Myl jednak, e upynie sporo czasu, zanim zdystansujesz swoje
ostatnie osigniecie na tym polu.

- A wiec Vanamond przyby?
- Tak, jest tu od wielu godzin. Zdoa wytropi jako tras, któr przemierzylicie leccw tamt stron

- wyczyn sam w sobie zdumiewajcy i wywoujcy wiele problemów natury filozoficznej. Istnieje

pewien dowód na to, i dotar on do Lys w tym samym momencie, kiedy go odkrylicie, a wiec potrafi

przemieszcza sie w przestrzeni z nieskoczon szybkoci. Ale to nie wszystko. Przez ostatnie kilka

godzin dowiedzielimy sie od niego o takich faktach z naszej historii, których istnienia nawet nie podej-

rzewalimy.
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- Z uym przychodzisz? - rozleg sie w jego uchu cichy glos.
"r

. udno byo rozmawia z czym, co wypeniao ca przestrze wokó niego. Sowa Alvina zdaway
Sie zamiera natychmiast po ich wypowiedzeniu.

- Kim jestem? - Spyta.
Wiedzia, jak otrzymaby odpowied, gdyby zada to pytanie jednej z maszyn informacyjnych w

miecie. Czsto przecie to robi i zawsze odpowiaday mii .Jeste czowiekiem". Ale teraz sta przed
inteligencj zupenie innego rzdu i precyzja formuowania pyta nie miaa tutai sensu. Centralny
Komputer bdzie i tak wiedzia, o co mu chodzi, ale nie oznacza lo, e mu odnowie.
Odpowied bya wanie taka, jakiej Alvin sie obawia.
- Nie mog odpowiedzie na to pytanie. Gdybym lo uczyni, wyjawibym cel, do którego dyli moi

konstruktorzy, a tym samym uniewani! go.
- A zatem moja rola zostaa zaplanowana gdy budowano miasto?
- Mona tak powiedzie o wszystkich ludziach.

Alvin zawaha sie syszc te odpowied. Byo w niej duo racji; mieszkaców Diaspar zaprojektowano
tak samo dokadnie, jak maszyny. Fakt, e by odmiecem, czyni z Alvina osob w miecie niepospolit,

ale niekoniecznie musiaa to by zaleta.

Zda sobie ju spraw, e nie dowie sie niczego wicej, jeli chodzi o tajemnice swego pochodzenia.
Bezcelowe byoby usiowanie przechytrzenia tej ogromnej inteligencji, czy ywienie nadziei, e wyjaw
ona informacje, któr rozkazano jej ukrywa. Nie by! to zreszt gówny powód jego tutaj wizyty.

Zastanawiajc sie nad nastpnym pytaniem spojrza na robota, którego przywióz z Lys. Robot,

dowiedziawszy sie, do czego zmierza Alvin, mógby zareagowa gwatownie, nie mona wiec byo
dopuci do tego, aby usysza on prob, z jak Alvin chcia sie zwróci do Centralnego Komputera.

Czy moesz roztoczy stref ciszy? - spyta Alvin.

W jednej chwili poczu wytumienie wszystkich dwików, jakie nastpuje po znalezieniu siew takiej

strefie. Glos Komputera, gdy ten przemówi, byl teraz dziwnie guchy i przytumiony.
- Teraz nikt nas nie syszy. Moesz mówi co chcesz.

Alvin zerkn na robota; nie ruszy sie z miejsca. By moe niczego nie podejrzewa i bdem byo
posdzanie go o snucie jakich wasnych planów?Moe przyszed za nim z Lys jako wierny, ufny suga,
a w tym przypadku, lo co zamierza! wanie uczyni wydao sie Alvinowi szczególnie podym podst-
pem.

- Musiaeju sysze, jak znalazem tego robota - zacz Alvin. - Wszystko wskazuje na to, e dyspo-
nuje on zasobem bezcennej wiedzy o przeszoci, sigajcej dni poprzedzajcych zaoenie miasta.

Moe zdoalibymy te dowiedzie sie od niego o wiatach innych ni Ziemia, poniewa towarzyszy
Mistrzowi w jego wdrówkach. Problem w tym,e jego ukady mowy zostay zablokowane. Nie wiem,
jak skuteczna jest ta blokada, ale prosz cie, aby j usun.

Jego gos brzmia gucho i pusto, gdy strefa ciszy pochaniaa kade sowo, zanim wywoao ono echo.
Czeka! w tej niewidzialnej próni na odrzucenie lub spenienie swej proby.

'

- Twój rozkaz czy w sobie dwa problemy - odpar Komputer. - Moralny i techniczny. Ten robot
skonstruowany zosta! do wypeniania polece okrelonego czowieka. Jakie mam prawo usuwa zao-
on przez niego blokad, jeli nawet potrafi to uczyni?

Alvin spodziewa! sie tego pytania i mia na nie przygotowanych kilka odpowiedzi.
- Nie wiemy, jak dokadnie form przyj zakaz Mistrza - odpar. - Jeli potrafisz nawiza kontakt z

robotem, moe zdoasz go przekona, e okolicznoci, w których zaoono blokad, ulegy teraz zmia-
nie.

- To zaley cakowicie od rodzaju blokady - pada odpowied,. - Moliwe jest zaoenie blokady, która
spowoduje, e w przypadku próby jej usunicia, zawarto komórek pamici zostanie automatycznie
wymazana. Nie wydaje mi sie jednak prawdopodobne, eby Mistrz dysponowa wystarczajcymi umie-
jtnociami do jej zaoenia. Operacja ta wymaga zastosowania specjalistycznych metod. Zapytam two-
jej maszyny, czy w jej jednostkach pamici zaoone zostay ukady kasujce.

- Przypumy jednak - wtrci! zaniepokojony Alvin - e samo pytanie o istnienie ukadów kasuj-
cych spowoduje wymazanie pamici?

- Istnieje standardowa procedura stosowana w takich przypadkach i wedug niej bede postpowa.
Wydam maszynie instrukcje pomocnicze, nakazujce jej zignorowanie mego pytania, jeli odpowied
na nie brzmi twierdzco.Su one do wprowadzania maszynyw stan paradoksu logicznego, polega-

jcego na tym, e niezalenie od tego, czy odpowie na moje pytanie, czy pominie je milczeniem, bdzie
zmuszona do nieusuchania swych instrukcji wewntrznych. W ten sposób, dla ochrony siebie samych,
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dziaaj wszystkie roboty. Kasuj po prostu swoje ukady wejciowe i zachowuj sie tak, jakby nie
zostao zadane adne pytanie.

Alvin powstydzi sie swego pytania, ale teraz mial przynajmniej pewno,e Centralny Komputer jest

w peni przygotowany na radzenie sobie z wszelkimi puapkami, które mogy sie kry w jednostkach
pamici robota. Alvin nie chcia oglda swej maszyny zredukowanej do poziomu kupy zomu; wolaby
raczej odstawi j z powrotem do Shalmirane z nietknitymi jej tajemnicami.

Czeka! cierpliwie na rezultat milczcego dialogu tych dwóch intelektów, dwóch umysów, z których

kady siworzony zosta przez geniusz ludzki w dawno przebrzmiaym, zotym wieku jego najwik-
szych osigni. I obydwa znajdoway sie teraz poza zakresem pojmowania jakiegokolwiek yjcego
czowieka.

Wiele minut póniej znowu rozleg sie guchy, bezbarwny glos Centralnego Komputera:
- Nawizaem czciowy kontakt - powiedzia. - Rozpoznaem rodzaj blokady i wydaje mi sie, i

wiem, dlaczego zostaa zaoona. Tylko w jeden sposób mona j usun. Ten robol nie pr"
dopoki na Ziemie nie przybd Wielcy.

starat sie namwyjani^m^ n^gdy nfe istnieli hi"
istnie.

To by! chyba zupeny impas i Alvin poczu bezsilne zniechcenie. Drog do prawdy zagradzao mu
yczenie czowieka, który by szalony i który umar ponad sio milionów lat temu.

- Byt moe masz racje twierdzc,e oni nigdy nie istnieli - powiedzia Centralny Koputer - ale to nie
znaczy, e Wielcy nigdy niebd istnie.
Zapada duga chwila ciszy. Alvin rozwaa znaczenie tej ostatniej uwagi, a umysy dwóch maszyn

weszy znowu w delikatny kontakt. I nagle, bez adnego ostrzeenia, znalaz sie znowu w Shalmira-
ne.

Rozdzia 17
Byo takie, jakim je widzia ostatnio: wielka ebonitowa niecka spijajca soneczne wiato i nie odbija-

jca adnych promieni. Sta wród ruin fortecy patrzc na jezioro, którego nieruchoma tafla wskazywa-
a, e gigantyczny polip nie jest ju zorganizowan istot rozumn, a tylko rozproszon awic drob-
noustrojów.
Obok niego unosi sie wci robot, ale po Hilvarze nie byo ladu. Nie mial czasu zastanawia sic, co to

znaczy, ani martwi sie nieobecnoci przyjaciela, poniewa niemal od razu wydarzyo sie co tak fan-
tastycznego, e wyparo z jego mózgu wszystkie inne myli.

Niebo zaczo pka na dwoje. Wski zrazu, sigajcy'od horyzontu po zenit, klin ciemnoci rozsze-
rza sie powoli, jak gdyby do wszechwiata wamyway sie noc i chaos.

Klin rozszerza sie nieubaganie, dopóki nie pokry wierci nieba. Pomimo swej znajomoci astrono-
mii, Alvin nie móg sie oprze przytaczajcemu wraeniu,e on i jego wiat znajduj sie pod przezro-
czyst kopu -

i e teraz co przez ni przebija sie od zewntrz.
Klin nocy przesta rosn. Siy, które go wytworzyy, zaglday teraz do odkrytego wiata-zabawki

naradzajc sie moe miedzy sob, czy jest ona warta ich uwagi. Alvin nie odczuwa ani niepokoju, ani
przeraenia pod t kosmiczn obserwacj. Wiedzia, e stoi oko w oko z potg i mdroci, przed któr
czowiek moe odczuwa cze, ale nigdy strach.

I nagle zdecydowali sie - strca troch ze swej wiecznoci na Ziemie i jej ludzi. Przybywali przez
okno, które wybili w niebie.

Niczym iskry z jakiej niebieskiej kuni sypali sie w dól. Przybywali coraz to tumniej i tumniej,a w
kocu z niebios wali wodospad ognia i docierajc do powierzchni Ziemi rozpryskiwa sie w kauach
pynnego wiata. Alvin nie potrzebowa sów, które brzmiay w jego uszach jak bogosawiestwo, eby
wiedzie.

- „Wielcy przybyli".

Ogie dosign! go, ale nie sparzy. By wszdzie, wypeniajc zotym blaskiem wielk misc Shalmi-
rane. Palrzc z zachwytem na rozgrywajc sie na jego oczach scen. Alvin zauway, e nie by to

bezpostaciowy potop wiata. Ten blask posiada ksztat i struktur. Zacz rozkada sie na rozronialne
formy, które zbierak sie, aby utworzy oddzielne ogniste wiry. Win.- te obracay sie coraz szybciej wokó
swoich osi, a ich rodki wznosiy sie w gore tworzc kolumny, w których Alvin dostrzega' tajemnicze,
efemeryczne ksztaty. Z tych jarzcych sie totemowych supów dochodziy cichutkie tony muzyki, nie-
skoczenie odlegej i hipnotycznie sodkiej.
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przed sob, e umys Hilyara by w jaki sposób o wiele chlonniejszy ni jego. Móg tylko czeka zciu

miony i na wpó oszoomiony strumieniem myli przekraczajcych zdolno jego pojmowania.
Nagle Hilvar, poblady na twarzy i spity, przerwa kontakt i zwróci sie do przyjaciela.
- Alvinie - powiedzia znuonym gosem. - Dzieje sie tu co dziwnego. Nic z tego nie rozumiem.
To owiadczenie niewiele sie przyczynio do przywrócenia AWinowi jego dawnej pewnoci siebi

odczytujc to z jego twarzy Hilvar umiechn sie.

- Nie potrafi odkry, czym jest ten... Vanamond - cign. - JesF istot, która dysponuje olbrzyr
wiedz, a jednoczenie wydaje sie by obdarzony bardzo ma inteligencj. Oczywicie - doda - j< .

umys moe by tak róny od naszego, e nie potrafimy go zrozumie - jednak nie wierze jako, h
prawdziwe wyjanienie.

- No, a czego sie dowiedziae? - spyta niecierpliwie Alvin. - Czy on wie co o Siedmiu Socaci.
Umys Hilvara zdawa sie wci by rozkojarzony.
- Zostay zbudowane przez wiele ras, wczajc w to i nasz - powiedzia nieobecnym gosem. - On

moe podawa mi takie jak ten fakty, ale zdaje sie nie rozumie ich znaczenia. Sdz, e posiada wia
domos przeszoci, ale nie potrafi jej interpretowa. Wszystko, co sie kiedy wydarzyo, zdaje sie bj
przemieszane w jego umyle.
Przerwa na chwile i zamyli sie, potem twarz mu pojaniaa.
- Pozostaje tylko jedno; tak czy inaczej musimy zabra Vanamonda na Ziemie, aby skonfrontowa

z naszymi filozofami.
- Czy to bdzie bezpieczne? - spyta Alvin.
- Tak - odpar Hilvar, zauwaajc, jak nietypowa dla przyjaciela bya ta uwaga. - Vanamond jest na:

przyjazny. Co wicej, wydaje mi sie, e jest do nas przywizany.

Rozdzia 22
Jake cakowicie nie do pomylenia, zastanawia sie Jeserac, byaby ta konferencja jeszcze kilka kró:

kich dni temu. W Sali Rady przy stole ustawionym w poprzek otwartego koca podkowy siedziao sze
ciu goci z Lys. Jeserac przypomnia sobie z rozbawieniem, e nie tak dawno, stojc w tym samj i

miejscu, Alvin sucha orzeczenia Rady postanawiajcego, e Diaspar musi znowu zosta zamknite
przed wiatem. Teraz wiat wdar sie do miasta nie na arty i to nie tylko wiat - cay wszechwi;1.'

Skad Rady uleg od tamtego czasu zmianie. Brakowao ponad piciu jej dawnych czonków. Nie bj ii

w stanie sprosta stajcym teraz przed nimi problemom i odpowiedzialnoci i poszli w lady Khedro-
na. To,e tak wielu jego mieszkaców nie potrafio stawi czoa pierwszemu od milionów lat realnemu
wyzwaniu, myla Jeserac, byo dowodem, i Diaspar przegrao. Wiele tysicy jego mieszkaców schro-
nio sie w bankach pamici w nadziei, e kiedy sie obudz, kryzys ju bdzie zaegnany i zastan Dia-

spar takim, jakim znali je dawniej.

O zajcie jednego z wakujcych w Radzie miejsc poproszono Jeseraca. Siedzia teraz na jednym z
koców stou na miejscu, które miao kilka zalet. Móg std nie tylko obserwowa profile goci, ale rów-
nie widzie oblicze radców - z ich twarzy mona byo duo wywnioskowa.
Nie ulegao ju wtpliwoci, e Alvin mia racie i Rada uwiadamiaa sobie z wolna te niemi prawd.

Delegaci Lys potrafili myle o wiele szybciej od najwietniejszych umysów z Diaspar. A nie bya to ich

jedya przewaga, poniewaw ich zachowaniu dostrzegao sie niebyway stopie koordynacji, zawdzi-
czany, jak sie domyla Jeserac. ich zdolnociom telepatycznym. Ciekaw by czy czytali myli radców,
po chwili jednak odrzuci to podejrzenie. Nie zamaliby przecie solennego przyrzeczenia, bez którego
nie doszoby do tego spotkania.

Jeserac zdawa sobie spraw, e jak dotd nie poczyniono adnych postpów i nie spodziewa sie, aby
obrady doprowadziy do jakiego pozytywnego rezultatu. Rada, która ledwie przyjmowaa do wiado-
moci fakt istnienia Lys, zdawaa sie nie uwiadamia sobie wagi tego, co si stao. Poza tym bya wyraz
nie przestraszona - i tak samo, jak sie domyla, przestraszeni byli gocie, chocia lepiej potrafili to

ukry.
Sam Jeserac nie bal sie tak, jak si tego spodziewa; lekwci go przeladowa, ale potrafi teraz stawii

mu czoa. Co z lekkomylnoci Alvina (a moe bya lo odwaga?) zaczo zmienia jego pogld na wia;
Nie wierzy, aby kiedykolwiek by zdolny do ruszenia sie na krok poza mury miasta, ale teraz rozum i;

pobudki, jakie popchny do tego Alvina.

Pytanie Przewodniczcego zaskoczyo go, ale szybko odzyska panowanie nad sob.
- Sdz - powiedzia - e tylku przypadek sprawi, i obecna sytuacja nie zaistniaa wczeniej. Wier.

wszyscy, e Odmieców byo czternastu, a za ich tworzeniem musia kry sie okrelony plan. J. c

celem, jak przypuszczam, byo niedopuszczenie do wiecznej separacji Lys i Diaspar. Alvin to rozum.
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zwikszajc sw potege. Kiedy marzy o odnalezieniu tych, którym zawdzicza swoje narodziny i

chocia marzenia te zblaky juz teraz, to nit' umary cakowicie.
Na niezliczonych wiatach znajdowa szcztki, jakie pozostawio po sobie ycie, aie inteligencje odkry

tylko raz -
i w przeraeniu czmychn z Czarnego Soca. Jednak Wszechwiat by bardzo wielki, a

poszukiwania dopiero sie zaczynay.
Chocia byo to daleko w czasie i w przestrzeni, wielki wybuch energii dotar do Vanamonda przez

lata wietlne z serca Galaktyki. By zupenie niepodobny do promieniowania gwiazd i pojawi sie w jego

polu wiadomoci tak nagle, jak smuga pozostawiona przez meteor na bezchmurnym niebie. Pogna w
tamtym kierunku przez kosmos i czas, zrzucajc z siebie martwy, nie zmieniajcy sie model przeszo-
ci.

Dugiego, metalowego ksztatu z jego nieskoczon zoonoci budowy nie móg poj, gdy by! on
tak mu obcy, jak niemal wszystkie wytwory wiata fizycznego. Wokó tego ksztatu unosia sie wci
aureola energii, która cigna go tu z kraców wszechwiata, ale nie ona go teraz Interesowaa. Ostro-
nie, z poch nerwowoci dzikiego zwierzcia, gotowego w kadej chwili czmychn, sign w kie-

runku dwóch umysów, które odkry.
I wiedzia ju, e jego dugie poszukiwania dobiegy koca.
Alvin chwyci Hilvara za ramiona i potrzsn nim gwatownie, starajc sie przywoa przyjaciela do

rzeczywistoci.

Powiedz mi, co sie dzieje? - baga. - Co mam robi?
Z oczu Hilvara speza ekstaza.
- Wci tego nie pojmuje, ale nie ma powodu do obaw. Jestem tego pewien. Cokolwiek to jest, nie

wyrzdzi nam krzywdy. To co wydaje sie po prostu... zainteresowane.
Alvin mia wanie o co spyta, gdy nagle owadno nim uczucie, jakiego do tej pory nie zazna.

Zdawao mu sie, e po jego ciele rozchodzi sie przyjemny, ciepy dreszcz; trwao lo kilka sekund, ale

kiedy ustao, nie by ju tylko Alvinem. Co dzielio z nim jego mozg nakadajc sie na, jak jedno koo
moe czciowo pokrywa inne. By równie wiadomy, e oddalony na wycigniecie reki umys Hil

vara jest lak samo sprzgnity ze wiadomoci istoty, która sie tu po|awila. Uczucie byo raczej dziwne
ni nieprzyjemne i dziki niemu Alvin po raz pierwszy uwiadomi sobie, co to jest telepatia zdolno,
która tak /.degenerowaa sie w Diaspar, e teraz, przy 'jej pomocy mona byo tylko sterowa maszyna
mi.

Alvin zbuntowa sie od razu, kiedy jego umysem prówwala zawadn Seranis, ale z l Ingerencj
nie potrafi walczy. Opór by beznadziejny, a zreszt wiedzia, e ta istota nie ywi wzgldem niego
nieprzyjaznych zamiarów. Odpry sie akceptujc bez sprzeciwu fakt,e jego umys bada nieskocze-
nie wiksza inteligencja.

Vanamond zorientowa sie od razu, e jeden z tych umysów jest bardziej przystpny. Stwierdzi, e
obydwa s zaskoczone; jego obecnoci. Trudno byo mu uwierzy, e mogy zapomnie; za pami,
podobnie; jak mie;rtelnoc, wykraczay poza zdolno pojmowania Vanamonda.
Nawizanie kontaktu byo bardzo trudne; wie;le obrazów, jakie znalaz w tych umysach byo tak

dziwnych, e z ledwoci je rozpoznawa. By zaintrygowany i z lekka przestraszony przewijajcym sie

w nich wci strachem przed Najedcami; przypominao mu to jego wasne odczucia, kiedy po raz

pierwszy w jego polu postrzegania znalazo sie Czarne Soce.
Ale te umysy nie Wiedziay nic o Czarnym Socu i teraz zaczy sie w nich formowa pierwsze

pytania.
- Kim jeste?

Udzieli jedynej odpowiedzi, jakiej mógi udzieli.
- Jestem Vanamond.
Nastpia przerwa Ijake dugo formuuj sie ich myli), a potem pytanie zostao powtórzone. Nie

zrozumieli; dziwne, przecie to na pewno ich rodzaj nada mu to imie. Pamita ten fakt od dnia naro-
dzin. Wspomnie mia mao i wszystkie zaczynay sie oei jednego punktu w czasie, ale byy krysztaowo
wyrane.
W jego wiadomo wdary sie znowu ich malekie- myli.
- Gdzie s ludzie, którzy zbudowali Siedem Sone? Co sie z nimi stao?
Nie wiedzia. Nie dowierzali mu i ich rozczarowanie dotaro do ostro i wyranie poprzez otcha

dzielc ich umysy od jego. Ale byli cierpliwi i chcia im pomóc, poniewa szukali tego samego, co on i

przy nich po raz pierwszy nie czu sie samotny.
Alvin nie wierzy, e kiedykolwiek przeyje jeszcze takie dowiadczenie, jak la bezgona rozmowa.

Trudno byo uwierzy, e moe by czym wicej ni widzem, poniewa nie chcia przyzna, nawet
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- „Wielcy przybyli".

Tym raze;m Alvin usysz! odpowied:
- Sudzy Mistrza witaj Was. Czekalimy na Wasze przybycie.
Syszc te sowa wn poj, e blokada zostaa przeamana. I w tym samym momencie znikno

Shalmirane i jego dziwni gocie i sta znowu przed Centralnym Komputerem w podziemiach Dia-
spar.

To wszystko bya iluzja, iluzja nie bardziej realna, ni fantastyczny wiat S tg, w którym w modoci
spdzi tyle godzin. Ale jak zostaa stworzona? Skd bray sie te dziwne Obrazy, które oglda?

- To nie by zwyczajny problem - rozleg sie cichy gos Centralnego Komputera. - Wiedziaem, e
robot musi micew swym mózgu zakodowan jako koncepcje Wielkich. Gdybym móg doprowadzi do
tego, e wraenia zmysowe, które odbierze, pokryj sie z tym obrazem, reszta byaby spraw prost.

- I jak tt!go dokonae?
Przede; wszystkim pytajc robota, jak wygldaj Wielcy, a potem korzystajc ze wzoru utrwalonego

w jego pamici. By on bardzo niekompletny i sporo musiaem improwizowa. Raz, czy dwa obraz,
klóry stworzyem sporo odbiega od koncepcji robota, ale kiedy do tego dochodzio, cziiem rosnce
zakopotanie maszyny i dokonywaem modyfikacji, zanim zacza co podejrzewa. W le;j chwili mog
ju nawiza peny koniaki z jego mózgiem. Nie )est ju szalony; odpowie na kade twoje pytanie.

Alvin by wci oszoomiony i nie stara sie nawet zrozumie wyjanie Centralnego Komputera.
Niewane; cud terapii dobiegi koca i drzwi prowaelzce do wiedzy stay przed nim otworem.

Nagle przypomnia sobie ostrzeenie Centralnego Komputera i spyta z niepokojem:
- A co z obiekcjami natury moralnej, jakie miae w zwizku z odwoaniem rozkazów Mistrza?
- Odkryem, dlaczego zostay wydane. Kiedy zapoznasz sie szczegóowo z histori ycia tego czowie-

ka, co moesz uczyni zaraz, przekonasz sie,e twierdzi on jakoby dokona wielu cudów.Jego wyznaw-
cy wierzyli w to i ich wiara dodawaa mu si. Ale, oczywicie, wszystkie te cuda miay jakie proste
wyjanienie, o ile w ogol miay miejsce. Dziwi mnie, e skdind inteligentne istoty daway sie w ten
sposób oszukiwa.

- A wice: Mistrz by oszustem?
Nie;; lo nie jesl takie? proste. Gdyby by zwykym szarlatanem, nie osignby nigdy takiego sukcesu,

a je-ge> ruch nie przetrwaby tak dugo. On byt uczciwym czowiekiem i wiele z tego, czego naucza byo
prawdziwe; i mdre. Na koniec sam uwierzy w dokonywane przez siebie cuda, ale wiedzia,e istnieje

[edtfn wiadek, który moe- dowie bdnoci jego twierdze. Robot zna wszystkie jego tajemnice; by
jego rzecznikiem i przyjacielem, gdyby jednak zbytnio przycinito go do muru, móg zniszczy funda-
ment, na którym opieraa sie polega Mistrza. Rozkaza mu wiec pod adnym pozorem nie wyjawia
swoich wspomnie,a do ostatniego dnia wszechwiata, kiedy lo przybd Wielcy. Trudno uwierzy,e
w jednym czowieku moga istnie taka mieszanina faszu i szczeroci, ale tak wanie byo.

Alvin by ciekaw, co czuje robot po ucieczce ze swej Irwajcej ex niepamitnych czasów niewoli. Bya
lo chyba wystarczajco skomplikowana maszyna, aby rozumie takie emocje, jak uraza. Moe by teraz
zy na Mistrza, e ten uczyni go niewolnikiem, a równie dobrze zy na Alvina i Centralny Komputer za
podstpne przywrócenie mu wolnoci.

Strefa ciszy znikna. Nadesza wreszcie chwila, na któr tak czeka Alvin. Zwróci sie do robota i zada
mu pytanie, które przeladowao go od czasu wysuchania opowieci o dziejach Mistrza.

I robot odpowiedzia.

Jeserac i stranicy czekali cierpliwie u szczytu rampy, kiedy Alvin tam wreszcie dotar.
Chocia w drodze powrotnej do Sali Rady Jeserac próbowa wypytywa Alvina, nie dowiedzia sie

niczego o jego rozmowie z Centralnym Komputerem. Ze strony Alvina "nie bya to jedynie dyskrecja; by
jeszcze zbyt oczarowany tym, co widzia, zbyt oszoomiony sukcesem, aby nawiza rozmow na jaki-

kolwiek temat. Jeserac zebra ca swoj cierpliwo i mia nadzieje, e Alvin ostrznie sie niedugo z
tego transu.

Alvin by cakowicie zatopiony w mylach i nie zwraca uwagi na otoczenie. Jakie to dziwne, myla,
e wszystko, co mu sie; do tej pory przytrafiao, prowadzio wanie do lej chwili. Od kiedy spotka Khe-
drona, wypadki zdaway sie toczy automatycznie ku z góry okrelonemu celowi. Monitory, Lys, Shal-
mirane... Na kadym z tych etapów móg zawróci lub czego nie zauway, jednak co popychao go
naprzód. Czy by panem swego losu, czy te to Los wybra wanie jego? Moe chodzio tu po prostu o
kwestie prawdopodobiestwa, o dziaanie praw przypadku. ciek, po której kroczy, móg odnale
kady czowiek i w przyszoci jego poprzednicy musieli doj do niej niemal tak samo daleko. Na przy-
kad ci wczeniejsi Odmiecy... co sie z nimi stao? By moe to on pierwszy mia szczcie.

63



Miasto i gwiazdy

Przez ca drog, powrotn do Sali Rady, Alvin nawizywa coraz bliszy kontakt z maszyn, któr
uwolni z wiekowej niewoli. Zawsze odbieraa jego myli, ale przedtem nigdy nie by pewien, czy posu-
cha rozkazów, które jej wydawa. Teraz nie drczya go ju ta niepewno; móg z ni rozmawia jak z
czowiekiem, ale poniewa nie byli sami, poinstruowa robota, aby nie odzywa sie gono, a po prostu
przesya mu obrazy mylowe, które potrafi zrozumie.

Rzut oka na twarze czonków Rady powiedzia Alvinowi, co postanowili. Suchajc werdyktu wyga-
szanego przez Przewodniczcego nie by ani zdziwony, ani rozczarowany i nie okazywa adnych emo-
cji.

- Ahinie - zacz Przewodniczcy - rozwaylimy z wielk uwag sytuacje, jaka powstaa w nastps-
twie twojego bdkrycia i podjlimy jednomylnie nastpujc decyzje. Poniewa nikt nie yczy sobie
wprowadzania adnych zmian w naszym stylu ycia i poniewa tylko raz na wiele milionów lat przy-
chodzi na wiat kto, kto jest zdolny od opuszczenia Diaspar, nawet jeli istniej ku temu moliwoci,
system tuneli do Lys jest niepotrzebny i moe stanowi dla nas zagroenie. Wejcie do Sali Ruchomych
Dróg zostao zatem zamknite i opiecztowane.
Co wicej,e wzgldu na moliwo istnienia innych dróg wydostania sie z miasta, podjte zostanie

przeszukiwanie jednostek pamici Monitorów. To przeszukiwanie ju sie rozpoczo.
Zastanawialimy sie te, jakie dziaania naley podj wzgldem twojej osoby. Z uwagi na lwój mody

wiek i szczególne okolicznoci twojego pochodzenia, panuje ogólne odczucie, e nie mona cie potpia
za to, czego sie dopucie. Poza tym, ujawniajc potencjalne niebezpieczestwo zagraajce naszemu
porzdkowi publicznemu oddae miastu przysug i odnotowujemy nasze zadowolenie z tego faktu.

Po sali rozszed sie pomruk aplauzu i na twarzach Radnych odmalowa sie wyraz zadowolenia z

dobrze spenionego obowizku. Szybko zaegnali trudn sytuacje, uniknli koniecznoci ukarania Alvi-
naj teraz mogli spokojnie rozej sie do domów.

: moe spodziewa sie, e Alvm okae wdziczno i wyrazi
;towanie y

Rozczarowa s

- Czy mog i

- Oczywicie.
- Zakadam, e Centralny Komputer popar wasze postanowienia?
Pytanie wywoao pewne zaskoczenie i odpowied nie pada od razu.

Naturalnie,e konsultowalimy sie z Centralnym Komputerem. Powiedzia nam, ebymy kierowa-
li sie wasnym sdem.

Alvin spodziewa sie lego. Centralny Komputer konferowa z Rad w tej samej chwili, kiedy rozma-
wia z nim - w tej samej zreszt chwili zajmowa sie milionami innych spraw w Diaspar. Wiedzia
przecie, tak samo jak AKin, e jakakolwiek bdzie decyzja Rady, nie" bdzie ona miaa adnego zna-
czenia. Przyszowymkna sie Radzie spod kontroli w tym samym momencie, gdy w beztroskiej igno-

rancji zadecydowaa, i kryzys zosta pomylnie zaegnany.
Alvin nie odczuwa wyszoci spogldajc na tych zadufanych starców, uwaajcych sie za wadców

Diaspar. Widzia rzeczywistego wadce, miasta i rozmawia z nim w grobowej ciszy jego jasnego
podziemnego wiata.
Wychodzc z Sali Rady zastanawia sie, czy zdziwio ich jego ciche

[

strony oburzenia na wie o zamkniciu drogi do Lys. Stranicy ju mu nieL ..

obserwacj, przynajmniej jawn, z Sali Rady wyszed za nim tylko Jeserac.
- No co, AKinie - powiedzia, gdy znaleli sie na korytarzu. - Dobrze sie zachowae. Co teraz

zamierzasz?
AKin umiechn si.
- Wiem,e co podejrzewasz; jeli pójdziesz ze mn, pokae ci, dlaczego podziemna droga do Lys nie

ma ju znaczenia. Chce zrobi pewien eksperyment; niczym ci to nie grozi, ale moe ci sie nie spodo-
ba.

- Dobrze. Wci jestem uwaany za twego nauczyciela, ale wyglda na to, e role sie teraz odwróciy.
Dokd mnie zabierasz?

- Idziemy do Wiey Loranne, skd zamierzam ci pokaza wiat poza murami Diaspar.
Jeserac zblad, ale nic nie powiedzia. Jakby nie ufajc swoim sowom skin sztywno gow i wszed

za Alvinem na gadk, byszczc nawierzchnie ruchomego chodnika.
Gdy podali tunelem, którym wiecznie wial do Diaspar zimny wiatr, Jeserac nie okazywa strachu.

Tunel zmieni sie teraz; kamiennej kraty, która zagradzaa drog do wiata zewntrznego nie byo. Nie
suya adnym celom konstrukcyjnym i na danie Alvina Cenlralny Komputer usun j bez adnych
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nie wysoko lotu i gdy kryli nad tym, co dostrzeg Hilvar, w ich umysach zaczo kiekowa fanta-

styczne przypuszczenie, chocia z pocztku aden z rfich nie way sie wspomnie o tym drugiemu.
Dwie z kolumn byy uamane tu przy podstawach i leay na skaach, tam gdzie upady. Ale nie byo

to wszystko; dwie kolumny ssiadujce ze szczelin zostay' odgite na zewntrz przez jak potn
sie.

Nie byo ucieczki przed wzbudzajcym groz wnioskiem. Alvin wiedzia ju, nad czym lecieli; widy-
wa to czsto w Lys, ale a do tej pory szokujca rónica skali uniemoliwiaa rozpoznanie,

- Hilvarze - powiedzia ocigajc sie wci z ubraniem w sowa swych przypuszcze - czy wiesz, co
to jest?

- Trudno w to uwierzy, ale wydaje mi sie, e latamy wokó zagrody. Ten rzd kolumn to pot - pot,
który nie by wystarczajco mocny,

- Ludzie, którzy hoduj zwierzta - powiedzia Alvin chichoczc nerwowo - powinni wiedzie, jak

utrzyma je w ryzach.

Hilvar nie zareagowa na jego sowa. Patrzy na wyamane ogrodzenie marszczc w zadumie brwi.
- Nie rozumiem - odezwa sie w kocu czym sie ywio na takiej jak ta planecie? I dlaczego ucieko z

zagrody? Duo bym da, eby sie dowiedzie, co to byo za stworzenie.
- Moe pozostawiono je wasnemu losowi i wyamao pot, bo byo godne - snu przypuszczenia

Alvin. - Albo moe co je rozdranio.
Zejdmy niej - powiedzia Hilvar. - Chce przyjrze sie powierzchni.

Opucili sie tak, e statek dotyka niemal nagiej skay i dopiero wtedy zauwayli, i równina zrya bya
niezliczonymi maymi dziurkami o rednicy nie wikszej ni cal lub dwa. Jednak na zewntrz ogrodze-
nia nie byo tych tajemniczych ladów; zatrzymali sie nad lini potu.

- Miae racje - powiedzia Hilvar. - Byo godne. Ale to nie byo zwierze; dokadniej byoby nazwa to

rolin. Wyczerpao gleb wewntrz ogrodzenia i musiao poszuka poywienia gdzie indziej; porusza
sie prawdopodobnie stosunkowo wolno; przewrócenie tych kolum zabrao jej pewnie cae lata.

Wyobrania Alvina szybko wypeniaa luki. Nie wtpi,e dedukcje Hilvara sw zasj
'

jaki botaniczny potwór, poruszajcy siebymoe zbyt wolno, aby mogo to dostrzec ok
ale zacit walk z ogrodzeniem, które go' otaczao.
Pomimo wieków, jakie miny od tamtej pory, móg jeszczey i wóczy sie po caej powierzchni

planety. Szukanie go byo jednak zadaniem beznadziejnym, poniewa oznaczao przeczesanie powierz-
chni caego globu. Przeszukali dla spokoju teren w promieniu kilku mil od wyomu i znaleli wielk,

poywienie z litej skay.
Gdy wznieli sie znowu w kosmos, Alvin poczu ogarniajce go dziwne znuenie. Odwiedzanie

innych wiatów ukadu Siedmiu Soc byo bezcelowe, ale nawet jeli gdzie indziej we wszechwiecie
istniaa jeszcze inteligencja, to gdzie jej szuka? Spojrza na gwiazdy rozsiane jak py po ekranie i wie-
dzia, e na zbadanie ich wszystkich nie wystarczy czasu.
Zwróci sie. po wsparcie do Hilvara, ale ten sta! nieruchomo z zacinitymi piciami i szklanymi

oczyma. Glowe przechyli na bok; zdawa sie nasuchiwa, wyta wszystkie zmysy na otaczajc ich

pustk.
- Co sie stao? - spyta ponaglajco AKin. Musia powtórzy to pytanie, zanim Hiivar da po sobie

pozna, e je syszy. Odpowiedzia, patrzc wci w nico.
- Co nadchodzi - powiedzia wolno. - Co, czego nie pojmuje.
AKinowi wydao sie, e w kabinie powiao chodem i w caej swej grozie powróci, aby stan mu

przed oczami pradawny koszmar Najedców. Wysikiem woli, który wyczerpa go z si, opanowa
ogarniajc go panik.

- Czy przybywa w pokojowych zamiarach? - spyta. - Czy powinnimy ucieka na Ziemie?
Hilvar odpowiedzia tylko na drugie pytanie, pierwsze pomijajc milczeniem. Gos mia cichy, ale nie

byo w nim niepokoju czy strachu. Wyczuwao sie w nim raczej ogromne zdumienie i ciekawo, jak
gdyby chopiec spotka sie z czym tak zaskakujcym, e nie chcia zawraca sobie gowy odpowiada-
niem na trwone pytanie AKina.

- Spónie sie - powiedzia. - Ju jest tutaj.

Galaktyka obrócia sie ju wiele razy wokó swej osi, od chwili, kiedy w Vanamondzie zbudzia sie

wiadomo. Niewiele sobie przypomina z iych pierwszych eonów i niewiele pamita istot, które sie

nim wiedy opiekoway - ale pamita wci swój nieutulony al, kiedy odeszy i zostawiy go samego
poród gwiazd. Od tego czasu wdrowa wiek po wieku, od soca do soca rozwijajc sie powoli i
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Hilvar ledwie sysza sowa wyszeptane przez Alvina w drodze powrotnej na statek:
- Mam nadzieje, e dotarli do domu.
- I dokd teraz? - spyta! Hilvar, gdy znowu znaleli sie w kosmosie.
Alvin popatrzy w zamyleniu na ekran, zanim odpowiedzia.
- Uwaasz, e powinnimy wraca? - spyta.
- To byoby rozsdne. Szczcie moe nas opuci, a kto wie, jakie jeszcze niespodzianki gotuj nam

inne planety.

By to gos rozsdku i ostronoci i Alvin by teraz gotów da mu wikszy posuch, ni by to uczyni!

kilka dni temu. Ale przeby dalek drog i cale ycie czeka na te chwile; nie zawróci, kiedy tyle jeszcze

jest do obejrzenia.
- Od tej chwili nie bdziemy opuszcza statku - powiedzia - i nigdzie nie bdziemy ldowa. To

powinno zapewni nam bezpieczestwo.
Hilvar wzruszy! ramionami, jak gdyby nie chcia bra odpowiedzialnoci za to, co si moe wydarzy.

Teraz, kiedy Alvin przejawia! pewn ostrono, uwaa, e nierozsdnie by byo przyznawa,e rów-
nie obstaje za dalszymi badaniami, chocia dawno ju straci nadzieje na spotkanie na tych planetach
inteligentnego ycia.
Przed sob mieli podwójny wiat: wielka planeta z obiegajcymj mniejszym satelit. Kiedy moga to

by bliniaczka wiata, który odwiedzili jako drugi; pokryta bya tym samym kobiercem zjadliwej zie-

leni. Ldowanie na niej nie miao sensu.
Alvin wprowadzi statek na orbit satelity; nie potrzebowa ostrzee zoonych mechanizmów, które

go chroniy, eby domyle siq, i nie posiada on atmosfery. Wszystkie cienie miay wyrane, ostre kra-

wdzie, a dzie przechodzi gwatownie w noc bez adnych stanów porednich. By to pierwszy wiat,
na którym zobaczy co zblionego do nocy, poniewa w rejonie, nad którym teraz wyldowali nad
horyzontem wisiao tylko jedno z odlegych soc. Krajobraz skpany by w jego mdym czerwonym
wietle i wyglda! jak unurzany we krwi.

Przez wiele mil lecieli nad górami tak samo poszarpanymi i ostrymi, jak wiele wieków temu, w dniu
ich narodzin. Byt to wiat, który nigdy nie zazna zmian, ani rozkadu, nigdy nie nawiedzay go wiatry i

deszcze. Nie byo tu trzeba adnych ukadów wiecznoci, eby zachowa wszystko w pierwotnym sta-

nie. Ale jeli nie byo tu powietrza, to nie mogo by te i ycia, ., a moe?
- Oczywicie - powiedzia Hilvar, kiedy Alvin zwróci sie do z tym pytaniem. - W twoim przypu-

szczeniu nie ma adnego biologicznego absurdu. ycie moe powsta w rodowisku pozbawionym
powietrza, ale moe wtedy rozwin tylko takie formy, jakie w nim przetrwaj.
Co do planety, nad któr przelatywali, pomyla sobie Alvin, spekulacje Hilvara miay charakter czy-

sto teoretyczny. Nigdzie nie byo wida jakichkolwiek dowodów na to, e zrodzia ona jakie ycie - czy
to inteligentne, czy nie. Ale w takim przypadku, czemu mia suy ten wiat? Alvin by! ju pewien, e
cay ukiad Siedmiu Soc jest tworem sztucznym, a ten glob stanowi musia cze jego imponujcej
konstrukcji.

Niewykluczone,e mial suy tylko jako ozdoba - jako ksiyc swej gigantycznej towarzyszki. Jednak
nawet w takim przypadku wykorzystano by go chyba w jaki sposób.

- Popatrz - powiedzia Hilvar wskazujc na ekran. - Tam, po prawej.
Alvin zmieni kurs statku i krajobraz na ekranie przechyli sie- Przy prdkoci, z jak lecieli, owiet-

lone na czerwono skay rozmazyway sic w purpurowe smugi. Nagle obraz ustabilizowa sie i w dole

zobaczyli niezaprzeczalny dowód ycia.
Niezaprzeczalny, ale równie niweczcy wszyslkie nadzieje. Przybra form rzdu wysmukych

kolumn rozstawionych w odstpach po sto stóp i dwa razy tak wysokich. Biegyw dal kurczc sie coraz
bardziej w hipnotyzujcej perspektywie, a wreszcie poyka je odlegy horyzont.

Alvin wykona skrt w prawo i poprowadzi! statek wzdu rzdu kolumn zastanawiajc sie, jakiemu
celowi mogy kiedy suy. Absolutnie jednakowe, wchodziy jedna za drug na wzgórza i schodziyw
doliny. Nic nie wskazywao na to, eby kiedykolwiek co podpieray; byty gadkie, niczym sie nie wyró-
niajce i zway sie nieco ku górze. Zupenie nagle rzd kolumn zmieni kierunek skrcajc pod ktem
prostym. Alvin przelecia jeszcze kilka mil, zanimzdy na to zareagowa i zmieni odpowiednio kurs
statku.

Kolumny biegy wci przez martw krain nieprzerwanym szeregiem, zachowujc idealnie regu5

larne odstpy. Polem, pidziesit mil od ostatniej zmiany kierunku, skrciy znowu pod ktem pro-
stym. W tym tempie, pomyla sobie Alvin, wrócimy niebawem do punktu wyjcia.
Niekoczcy sie cig kolumn tak ich zahipnotyzowa, e omal nie przeoczyli miejsca, gdzie sie prze-

rywa!. Byli ju ki!Va mil dalej zanim Hilvar krzykn do Alvina, eby zawróci statek. Zmniejszyli agod-
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komentarzy. Póniej moe wyda Monitorom instrukcje, aby odtworzyy krat z powrotem, ale w tej

chwili tunel koczcy sie na pionowym, zewntrznym murze miasta stal otworem nie zagrodzony i

nie strzeony.
Jeserac, dopóki nie doszed do koca szybu wentylacyjnego, nie zdawa sobie sprawy, e przed nim

rozciga sie wiat zewntrzny. Wpatrywa sie w rosncy krg nieba i jego kroki staway sie coraz bar
dziej niepewne i wolne,a wreszcie zatrzyma sie. Alvin pamita, ew tym samym miejscu zatrzymaa
sie, a potem ucieka Alystra i by! ciekaw, czy zdoa nakoni Jeseraca, aby ten poszed dalej.

- Prosz cie tylko, aby popatrzy! - baga - a nie opuszcza miasta. Na pewno potrafisz to zrobi!
Jeserac, w odrónieniu od Khedrona, nie by! tchórzem. A!vin przygotowa sie na zwalczenie jego

oporu, ale byy to wysiki rozpaczliwe. By niemal tak samo wyczerpany, jak starzec, kiedy wreszcie
udao mu siq docign Jeseraca do miejsca, z którego móg widzie ca poa pustyni.
Gdy sie tam znaleli, zainteresowanie i dziwne pikno widoku tak obcego w porównaniu ze wszyst-

kim, co Jeserac znal z tej, czy z którejkolwiek ze swoich poprzednich egzystencji, zdao sie przeamywa
jego obaw. By wprost zafascynowany ogromn perspektyw falistych piaskowych wydm i odlegych,
staroytnych wzgórz. Byo póne popoudnie i za chwile ca krain miaa okry swym paszczem noc,
która nigdy nie nawiedzaa Diaspar.

- Prosiem cie, eby tu przyszed - powiedzia szybko Alvin, z trudem opanowujc niecierpliwo -

poniewa uwaam, e zasuye sobie bardziej ni ktokolwiek na zobaczenie, do czego doprowadziy
mnie moje podróe. Chciaem, eby zobaczy pustynie i chce, eby by naocznym wiadkiem, przez
którego Rada dowie sie, co uczyniem.

Jak ju mówiem Radzie, przywiozem tego robota z Lys w nadziei, e Centralny Komputer zdoa
usun blokad naoon na jego pami przez czowieka zwanego Mistrzem. Dziki podstpowi, któ-
rego nadal nie w peni rozumiem, Komputer dokona tego. Mam teraz dostp do wszystkiego, co w swej
pamici przechowuje ta maszyna, jak równie mog korzysta z jej specjalnych funkcji, do speniania
których j zaprogramowano. Teraz zamierzam wykorzysta jedn z tych funkcji. Patrz.
Na bezdwiczny rozkaz, którego treci Jeserac móg sie tylko domyla, robot wylecia z tunelu,

nabra szybkoci i po kilku sekundach by tylko odleg iskierk, poyskujc w promieniach zachodz-
cego soca. Lecia nisko nad pustyni, nad krzyujcymi sie jak zastyge fale piaskowymi wydmami.
Jeserac odniós wraenie, e robot czego szuka - chocia czego, nie mia pojcia.

Nagle byszczcy punkcik wzbi sie w góre i zawis tysic stóp nad ziemi. W tym samym momencie
Alvin westchn z ulg. Zerkn! na Jeseraca, jakby chcia powiedzie: „To jest to!".

Z pocztku, nie wiedzc, czego sie spodziewa,Jeserac nie dostrzega! adnej zmiany. Potem, nie wie-
rzc wasnym oczom zauway, e z powierzchni pustyni unosi sie z wolna obok pyu.

Nie ma nic bardziej przeraajcego, ni ruch tam, gdzie nie powinno by adnego ruchu, ale gdy
piaskowe wydmy zaczy sie rozsuwa,Jeserac nie odczuwa ani strachu, ani zdziwienia. Pod powierz-
chni pustyni co sie szamotao, jak olbrzym zbudzony ze snu i nagle do uszu Jeseraca dotar huk roz-
stepujcej sie ziemi i zgrzyt rozrywanych niewiarygodnymi siami ska. Raptem w niebo wystrzeli gej-
zer piasku sigajcy stu stóp i ziemia znikna z oczu.
Py powoli osiada na ranie wydartej w powierzchni pustyni, ale Jeserac z Alvinem ani na chwile nie

odrywali oczu od nieba, na tle którego jeszcze przed chwil unosi sie tylko nieruchomy robot. Jeserac
zrozumia, dlaczego decyzja Rady nie wywarta na Alvinie adnego wraenia, dlaczego nie okaza po
sobie adnych wzrusze, dowiedziawszy sie o zamkniciu podziemnej drogi do Lys.
Pokrywa ziemi i ska zamazywaa ksztaty, nie moga jednak ukry cakowicie dumnych linii statku

unoszcego sie wci z wyrwyw pustyni. Na oczach Jeseraca statek zacz sie obraca dziobem ku nim,
a w kocu jego zarys sta sie koem, potem, bardzo powoli to koo zaczo rosn.

Alvin zacz mówi bardzo szybko, jakby mia mao czasu.
- Ten robot skonstruowany zosta do towarzyszenia i suenia Mistrzowi, ale przede wszystkim do

pilotowania tego statku. Mistrz, zanim przyby do Lys, wyldowa w Porcie Diaspar, który ley teraz
pogrzebany pod tymi piaskami.Ju wtedy musia by mao wykorzystywany; przypuszczam, e statek
Mistrza by jednym z ostatnich, jakie dotary do Ziemi. Przed wyruszeniem do Shalmirane, Mistrz mie-
szka! przez jaki czas w Diaspar; miasto musiao jeszcze w tamtych czasach sta otworem. Ale nigdy ju
nie potrzebowa swego statku i ten przez cae wieki czeka tam, pod piaskami. Podobnie, jak samo Dia-
spar, jak ten robot - jak wszystko, co dawno konstruktorzy uznali za rzeczywicie wane - by chronio-
ny przez wasne ukady wiecznoci. Dopóki mia ródo zasilania, nie móg sie zuy, ani zosta znisz-
czony; obraz przechowywany w jego komórkach pamici nigdy nie zblaknie, a ten obraz kontroluje
jego struktur fizyczn.

Statek, pilotowany przez robota, byl ju bardzo blisko wiey. Mia okoo stu stóp dugoci, a dziób i
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rufa byy ostro zakoczone. Wygldao na to, e nie posiada adnych iluminatorów, czy otworów wej-
ciowych, chocia moga je zakrywa gruba warstwa ziemi oblepiajca wci kadub.
Fragment burty odchyli sie nagle na bok i obaj obsypani zostali pyem.Jeserac dostrzeg przez mgnie-

nie oka mae, puste pomieszczenie, a w jego przeciwlegej cianie drugie drzwi. Statek unosi sie teraz o
stop od wylotu szybu wentylacyjnego, do którego zblia) sie ostronie, jak czujna, ywa istota.

- Do zobaczenia - powiedzia Alvin. - Nie mog wróci do Diaspar, eby poegna sie z przyjaciómi;
zrób to, prosz, w moim imieniu. Powiedz Eristonowi i Etanii, e chyba niedugo wróc; a jeli nie, to
jestem im wdziczny za wszystko, co dla mnie zrobili. I jestem te wdziczny tobie, chocia moe nie

^rodoltady^pw^ tu kn
zakazu.

Statek by teraz tylko ciemn plam na tle nieba i nagle Jeserac straci go zupenie z oczu. Nie widzia
nawet jak odlatuje, ale wtem z nieba doleciao echo najbardziej wprawiajcego w podziw dwiku kie-
dykolwiek spowodowanego przez Czowieka - dugotrway grzmot powietrza wdzierajcego sie mila za
mil do tunelu próni wydronego nagle w niebie.

Chocia na pustyni zamaryju ostatnie echa,Jeserac nie poruszy sie. Myla o chopcu, który odszed
- bo dla Jeseraca Alvin na zawsze pozostanie dzieckiem, tym jedynym dzieckiem, jakie pojawio sie w
Diaspar od czasu przerwania cyklu narodzin i mierci. Alvin nigdy nie doronie; dla niego cay wszech-
wiat by zabawk, zagadk, któr rozwizuje sie dla wasnej przyjemnoci. Bawic sie tak znalaz teraz
grone, niebezpieczne cacko, które moe doprowadzi do zagady tego, co pozostao po cywilizacji ludz-
kiej. Ale bez wzgldu na skutki, dla niego bdzie to nadal gra.

Soce stao ju nisko nad horyzontem i od pustyni wia chodny wiatr. Jeserac wci czeka, prze-
zwyciajc swój lek; i nagle, po raz pierwszy w yciu zobaczy gwiazdy.

Rozdzia 18
Nawet w Diaspar Alvin rzadko oglda laki luksus jak ten, który roztacza sie przed nim po rozsuni-

ciu sie wewntrznych drzwi luzy powietrznej. Kimkolwiek Mistrz, by, z pewnoci nie byt ascet.
Dopiero po pewnym czasie Alvin uwiadomi sobie, e caty ten komfort móg nie by jedynie prón
ekstrawagancj; ten may wiatek musia Mistrzowi zastpowa dom w jego rozlicznych i dugolrwa-
ych podróach midzygwiezdnych.

Nie dostrzega adnych urzdze sterowniczych, ale wielki owalny ekran zajmujcy ca cian na
wprost wejcia wiadczy, e nie jest to zwyczajna kabina. Przed ekranem ustawione byy pókolem trzy

fotele; reszt umeblowania kabiny stanowiy dwa mae stoliki i liczne wycieane siedzenia, z których
niektóre, sdzc po ich ksztatach, nie byy przeznaczone dla ludzi.

Usadowiwszy sie wygodnie przed ekranem, Alvin rozejrza sie za robotem. Ku jego zdziwieniu robot
znikn; dostrzeg go po paru rhwilach wcinitego w nisze pod póokrgym sufitem. To on przywióz
Mistrza z kosmosu na Ziemie, a potem, jako jego wierny suga, poszed za nim do Lys. Teraz by gotów
do podjcia swoich dawnych obowizków, jakby nie istniay te eony czasu, od kiedy wykonywa je po
raz ostatni.

Alvin rzuci mu eksperymentalny rozkaz i wielki ekran zamigota budzc sie do ycia. Ujrza przed
sob Wiee Loranne, dziwnie skrócona i lec na boku. Dalsze próby pokazay mu niebo i wielkie
poacie pustyni. Ostro obrazu bya wietna, niema! nienaturalna. Alvin poeksperymentowal jeszcze
troch, dopóki nie uzyska danego obrazu; teraz by gotowy do startu.

- Zawie mnie do Lys - rozkaz by prosty, ale jak statek móg go wykona, skoro on sam nie mia
pojcia co do kierunku? Nie zastanawia sie nad tym, ale kiedy uwiadomi sobie brak precyzji wyda-
nego polecenia, maszyna pdzia ju z ogromn prdkoci nad pustynia. Wzruszy ramionami, przyj-
mujc do wiadomoci fakt, i ma teraz sucych mdrzejszych od siebie.

Trudno byo oceni skale obrazu przemykajcego po ekranie, ale musieli pokonywa wiele mil na
minut. Niedaleko od miasta teren przybra nagle matowoszar barw i Alvin domyli sie. e lec nad
wyschnitym dnem jednego z dawnych oceanów. Kiedy Diaspar musiao lee blisko morza, chocia
nawet w najstarszych dokumentach nie pozostaa o tym adna wzmianka.

Setki mil dalej teren podnosi sie stromo i znowu znaleli sie nad pustyni. Raz Alvin zatrzyma statek

nad dziwn mozaik przecinajcych sie linii, przewitujca niemiao spod warstwy piasku. Przez
chwile nie móg sie zorientowa, co to jest; potem rozpozna! zarysy ruin jakiego zapomnianego miasta.
Nie pozosta nad nim dugo: myl, e miliardy ludzi nie pozostawiy po sobie adnego inneno siadu
istnienia poza tymi bruzdami w piasku, rozdzieraa mu serce.
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trudu. Moe spodziewali sie, e kiedy powróc i chcieli, aby wszystko byo na ten powrót przygotowa-
ne?

- Ale nigdy nie wrócili - a odeszli dawno temu.
- Mogli zmieni zamiary.
To dziwne, pomyla Alvin, jak wraz z Hilvarem zaczli niewiadomie uywa sowa ,-,oni". Kimkol-

wiek, czy czymkolwiek-byli ci „oni", ich obecno na pierwszej planecie nie ulegaa wtpliwo i jeszcze
widoczniejsza bya tutaj. Ten wiat zosta pieczoowicie zapakowany i odoony do czasu, kiedy moe
by znowu potrzebny...

- Wracamy na statek - powiedzia zdyszanym gosem Alviri. - Trudno mi tu oddycha.
Gdy zamkna sie za nimi tuza powietrzna i znowu poczuli sie lepiej, przedyskutowali swoje nastp-

ne posunicia. Aby badania byy dokadne, powinni sprawdzidu liczb kopu w nadziei, e znajd
tak, która nie bdzie ich ostrzegaa i do której bed sie mogli dosta. Jeli sie to nie uda... ale Alvin nie
dopuszcza do siebie takiej moliwoci, dopóki nie zostanie do tego zmuszony.

Zosta do tego zmuszony w niespena godzin póniej i to w daleko dramatyczniejszych okoliczno-
ciach ni mógby sobie wczeniej wyobrazi. Sunc nad krajobrazem bardzo nie pasujcym do tego
uporzdkowanego, adnie opakowanego wiata, jeszcze szeciokrotnie wysyali robota do wybranych
przypadkowo kopu - zawsze z tym samym skutkiem.

Pod nimi leaa szeroka dolina, usiana z rzadka prowokujcymi, nieprzeniknionymi pókulami. Na jej

rodku widniaa atwa do rozpoznania blizna po wielkiej eksplozji, która wypalia pytki krater w pod-ou i rozrzucia na wiele mil wkoo odamki skal.

Obok krateru spoczywa wrak statku kosmicznego.

Rozdzia 21
Wyldowali w pobliu miejsca tej staroytnej tragedii i poszli, oddychajc oszczdnie, w kierunku

ogromnego, przeamanego kaduba. Ocala tylko krótki fragment statku - czy to dziób, czy rufa; reszta
ulega prawdopodobnie zniszczeniu podczas eksplozji. Gdy zbliali sie do wraka, w umyle Alvina
zaczo kiekowa pewne przypuszczenie; rozwijao sie i nabierao siy, a wreszcie uzyskao status
pewnoci.

- Hilvarze - powiedzia, po raz który z rzdu stwierdzajc,e trudno mu jednoczeniei i oddycha
- wydaje mi sie, e ten statek wyldowa przed tym na planecie, któr odwiedzilimy jako pierwsz.
Hilvar skin gow, wolc nie marnowa powietrza. Pomyla ju o tym samym. To bya dobra

nauczka dla nieostronych goci. Mia nadzieje, e i Alvin z niej skoizysta.
Dotarli do kaduba i zadarszy gowy patrzyli na odsonite wntrze statku. Przypomina ogromny

gmach rozupany z grubsza na dwoje. Pokady, ciany i sufity pky w miejscu eksplozji tworzc znie-
ksztacony zarys przekroju kolosa. Alvin zastanawia sie, jakie obce, tajemnicze istoty spoczywaj wci
we wraku swego pojazdu, tam gdzie zastaa je mier?

- Nie rozumiem tego - odezwa sie nagle Hilvar. - Ta cze statku ulega znacznemu zniszczeniu, a ta
jest niemal nietknita. Gdzie jest jego reszta? Czyby przeama sie na dwoje w kosmosie i ten fragment
roztrzaska si dopiero tutaj?

Nie poznali odpowiedzi, dopóki znowu nie wysali na rozpoznanie robota i sami nie zbadali terenu
wokó statku. Nie byo cienia wtpliwoci; wszystko wyjanio siq, gdy na maym wzgórku w pobliu
wraka Alvin znalaz rzd niskich kopczyków, kady o dugoci dziesiciu stóp.

- A wiec wyldowali tutaj - powiedzia w zadumie Hilvar -
i zlekcewayli ostrzeenie. Bvli tak samo

wcibscy jak ty. Próbowali otworzy kopule.
Wskaza na drug stron krateru, na gadk, wci nie noszc adnych ladów uszkodzenia skoru-

p, we wntrzu której wadcy tego wiata zabezpieczyli, odchodzc, swoje skarby. Ale to ju nie bya
kopula; mieli przed sob niemal pen kule, bo grunt, w którym dawniej tkwia zosta wysadzony w
powietrze si wybuchu.

- Rozbili swoj statek i wielu z nirh zgino. Jednak pomimo lego zdoali dokona napraw i odlecie
odciwszy najbardziej uszkodzon cze kaduba i zabierajc z niej wszystko, co stanowio dla nich
jak warto. Co to musiao by za zadanie!

Alvin ledwie go sysza. Patrzy na tajemniczy znak. który przycign go do tego miejsca smuky
prei. otoczony na dwóch trzecich wysokoci poziomym koem. Alvin widzia go po raz pierwszy, rozu
mia jednak niemy przekaz przeniesiony przez ten svmbol przez wieki.

Pod tymi gazami, gdybyway sie je odwali, leaa odpowied na co najmniej jedno z nurtujcych gc
pyta. Mogo pozosta bez odpowiedzi; kimkolwiek byy le istoty, zasuyy sobie na prawo do"odp>>
czynku.
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. Niskie wzgórza i pytkie dolinygo, bezporedniego dowodu istnienia ycia. Ale byt tam dowód
[

usiane byty kropkami i*

iryczne wzory.
Poprzednia' planeta nauczya ich ostronoci i po dokadnym rozwaeniu wszystkich moliwoci

pozostali wysokow atmosferze, a na rekonesans wysali robota. Poprzez jego oczy widzieli, jak zblia sie

do jednej z pókul i zatrzymuje w odlegoci piciu stóp od jej idealnie gadkiej "powierzchni.
Nie dostrzegali na niej niczego, co mogo suy jako wyjcie, albo wyjani przeznaczenie budowli.

Pókula, przed któr unosi sie robot, bya dosy spora i mierzya sobie sto stóp wysokoci, alew zasigu
wzroku wznosiy sie pókule jeszcze wiksze. Jeli by to budynek mieszkalny, to nie posiada ani okien,
ani drzwi.
Po chwili wahania Alvin wyda robotowi rozkaz zblienia sie do kopuy i dotknicia jej. Ku jego

zupenemu zaskoczeniu, robot nie wykona polecenia. To byl bunt - lub tak to na pierwszy rzut oka
wygldao.

- Dlaczego nie robisz, co ci kae? - spyta! Alvin, gdy otrzsn! sie ze zdumienia,
- To jesy.abronione - pada odpowied.

Skdzatem... nie, skasuj to. Czy jest to twój wewntrzny zakaz?
Nie.

To eliminowao jedn z ewentualnoci. Budowniczowie tych kopu mogli by przecie ras, która

stworzya robota wczajc to tabu do oryginalnego zestawu instrukcji maszyny.
- Kiedy odebrae ten rozkaz? - spyta Alvin.
- Odebraem go po wyldowaniu.
AMn spojrza na Hilvara. W jego oczach zapalia sie iskierka nowej nadziei.
- Tu jest inteligencja! Nie wyczuwasz jej obecnoci?
- Nie - odpar Hilvar. - To miejsce wydaje mi sie tak samo martwe, jak wiat, który odwiedzilimy na

samym pocztku.

mnie.
Hilvar nie stawia! sprzeciwów, chocia nie wyglda na uszczliwionego decyzj

|

dowali sto stóp od kopuy, niedaleko czekajcego robota i otworzyli luz powietrzn.
Alvin wiedzia,e luza nie otworzyaby sie, gdyby mózg statku nie uzna, i atmosfera planety nadaje
> do oddychania. Po wyjciu na zewntrz wydawao mu sie przez chwile, e komputer popeni omy-
k tak rzadkie byo powietrze i tak mao tlenu dawao jego pucom. Potem, oddychajc gboko, stwier-

ci iif, emoe wychwyci wystarczajco duo tlenu, aby przey, czu jednak, e nie wytrzyma tu duej
r kilka minut.

Dyszc ciko podeszli do robota i obej ciany zagadkowej kopuy. Postpili jeszcze jeden krok i
-

inli jak wryci, poraeni tym samym impulsem. W ich mózgach, niczym dzwiek potnego dzwonu,
.dnio ostrzeenie:
NIEBEZPIECZESTWO. NIE ZBLIA SI. '

I to wszystko. Byo to ostrzeenie wyraone nie sowami, ale czyst myl. Alvin byl pewien,e kada
istota, bez wzgldu na poziom jej inteligencji, odebraaby ten zakaz w ten sam, zupenie jednoznaczny
sposób - gboko w swoim mózgu.
To byo ostrzeenie, nie groba. Czuli instynktownie,e nie jest skierowane przeciw nim; miaosuy

ich wasnemu bezpieczestwu. Znajduje sie tu co niebezpiecznego, zdawao sie przestrzega, i my,
budowniczowie, dokadamy stara, aby nikt nie ucierpia natykajc sie na to przypadkiem i niewiado-
mie.

Alvin z Hilvarem cofnli sie o kilka kroków i spojrzeli po sobie. Pierwszy podsumowa sytuacje Hil-

var.

- Miaem racje, Alvinie - powiedzia. - Tutaj nie ma adnej inteligencji. To ostrzeenie wysyane fest

automatycznie - jest wyzwalane nasz obecnoci, gdy sie zanadto zbliamy.
Alvin skin gow na znak, e zgadza sie z opini przyjaciela.
- Ciekaw jestem, co starali sie w ten sposób ochroni - powiedzia. - Pod tymi kopuami mog znaj-

dowa sie budynki - no, cokolwiek.
- Nie potrafimy tego w aden sposób stwierdzi, jeli wszystkie kopuy bed nas ostrzegay, aby trzy-

ma sie od nich z dala. To zastanawiajce - te rónice miedzy planetami, które odwiedzilimy. Zabrali
wszystko z pierwszej - drug porzucili nie zawracajc ni sobie gowy - ale tutaj zadali sobie wiele
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Gadka krzywizna horyzontu postrzpia sie w kocu, marszczc w zarysy gór. Znalaz sie nad nimi
w chwile po ich zauwaeniu. Maszyna zwalniaa teraz, zwalniaa i opadaa ku ziemi wielkim ukiem o
promieniu setek mil. I nagle w dole rozpozna! Lys - jej lasy i rzeki tworzce krajobraz o nieporówny-
walnej piknoci. Na wschodzie kraina pogrona byia w cieniu i pokrywajce j jeziora wyglday jak
ciemne plamy nocy. Ale tu przed wschodem soca ich wody roztaczyy sie i roziskrzyy wiatem,
mienic sie barwami, jakich sobie dotd nawet nie wyobraa.
Poeksperymentowawszy troch, Alvin posadzi! statek na zboczu wzgórza. Sterowanie maszyn byo

bardzo proste; musia tylko sygnalizowa swoje ogólne polecenia, a szczegóami zajmowa sie robol,
który, jak sie domyla, zignorowaby wszelkie rozkazy niebezpieczne lub niemoliwe do wykonania.
Alvin by pewien, e nikt nie spostrzeg jego przybycia. Przywizywa do tegodu wage, gdyz nie mia
zamiaru wdawa sie znowu w wojn umysów z Seranis. Nie mia jeszcze skonkretyzowanych planów,
ale wola nie ryzykowa, dopóki nie nawie przyjaznych stosunków z mieszkacami Lys*. W roli jego
ambasadora móg przecie wystpi robot, podczas gdy on sam pozostawa bdzie pod bezpieczn
oson statku.

Na drodze do Airlee nie byo nikogo. Dziwne byo siedzie we wntrzu statku kosmicznego, podczas
gdy w polu widzenia przesuwaa sie znajoma trasa, a w uszach rozbrzmiewa szum lasu. Nie potrafi
jednak jeszcze cakowicie identyfikowa sie z robotem i wysiek wkadany w sterowanie nim by wci
dosy znaczny.

Kiedy robot dotar do Airlee byo ju niemal ciemno i mae domki pyway w sadzawkach padajcego
7. ich okien wiata. Maszyna przedostaa sie niezauwaona a pod dom Seranis i tam dopiero dostrzeg
j wychodzcy od matki Hilvar. Widzc robota zatrzyma! sie zaskoczony, ale po chwili jego twarz roz-
jania sie w umiechu.

Witaj, Alvinie - powiedzia. - Ciesz sie, e wrócie. A moe wci jeste w Diaspar?
Nie po raz pierwaszy Alvin pozazdroci Hilvarowi szybkoci i precyzji mylenia.
- Nie - odpowiedzia, dziwic sie jednoczenie, jak wiernie robot naladuje jego gos - jestem nieda-

leko std, w pobliu Airlee, ale na razie wole tu pozosta.
Hilvar rozemia sie.

- Tak te bym ci radzi. Co prawda Seranis ci wybaczya, ale Zgromadzenie... no có, to inna sprawa.
Trwa tu teraz konferencja - pierwsza, jak mamy w Airlee.

Czy chcesz przez to powiedzie,e wasi senatorowie przybyli tu osobicie? - spyta Alvin. - Myla-
em,e przy waszych zdolnociach telepatycznych takie spotkania s niepotrzebne.

- Rzadko sie je zwouje, ale czasami wymaga tego sytuacja. Nie znam dokadnej natury kryzvsu, ale
trzech senatorów ju lu jest, a reszty spodziewamy sie niebawem.

Alvin nie móg powstrzyma umiechu na myl, jak niedawne wypadki z Diaspar znajduj tu swoje
odbicie. Gdziekolwiek sie ruszy, zdawa sie pozostawia za sob lad konsternacji i zaniepokojenia.

- Sdz,e dobrze by byo - powiedzia - gdybym móg porozmawia z waszym Zgromadzeniem... o
ile niczym mi to nie bdzie grozio.

- Zjawiajc sic tu osobicie byby bezpieczny tylko wtedy, gdyby Zgromadzenie obiecao, e nie
bdzie znowu usiowao wymaza twoich wspomnie o Lys - powiedzia Hilvar. - W przeciwnym przy-
padku powiniene raczej pozosta tam, gdzie jeste. Zaprowadz do senatorów twojego robota - zdziwi
sie na )ego widok.

Alvin wchodzi za Hilvarem do domu z mieszanymi uczuciami rozbawienia i podniecenia. Spotyka
sie teraz z wadcami Lys na równiejszych prawach i chocia nie mia do nich urazy, przyjemnie byo
pomyle, i jest teraz panem sytuacji i dysponuje siami, których sam jeszcze w peni nie pozna.
Drzwi sali konferencyjnej byy zamknite i upyno troch czasu, zanim zwrócono uwag na puka-

nie Hilvara. Umysy senatorów byy widocznie tak bardzo zaabsorbowane, e nie reagowali na to, co sie
wokol dziao. Wreszcie ciana rozsuna sie i Alvin szybko wprowadzi swego robota do pomieszcze-
nia.

Trzej senatorowie skamienieli na swych krzesach, gdy maszyna podpyna do nich, ale przez twarz
Seranis przemkn tylko krótkotrway wyraz zaskoczenia. By moe Hilvar ju j uprzedzi, albo wcze-
..'.?) czy póniej spodziewaa sie powrotu Alvina.

- Dobry wieczór - powiedzia Alvin, jak gdyby jego pojawienie sie pod postaci zastpcy byo najna-
turalniejsz rzecz na wiecie. - Zdecydowaem sie wróci.

Ich zaskoczenie na pewno przeszo jego oczekiwania. Pierwszy odzyska panowanie nad sob mody
senator z siwiejcymi na skroniach wosami.

- Jak sie tu dostae? - wykrztusi.
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Przyczyna tego zdziwienia bya oczywista. Lys, tak samo jak Diaspar, musiao zamkn podziemn
drog.

- No có, przybyem tu w taki sam sposób, jak poprzednio - powiedzia AKin rozbawiony ich zasko-
czeniem.
Dwaj senatorowie spojrzeli zdziwieni na trzeciego, a ten rozoy bezradnie rce. Potem modszy

senator, który zwraca sie do przedtem, przemówi znowu:
- Czy nie napotkae na adne... trudnoci? - spyta.
- Na adne - odpar Alvin, zdecydowany spotgowa ich zmieszanie. Dostrzeg, e mu sie to udao.
- Wróciem - cign - z wasnej, nieprzymuszonej woli, gdy mam dla was pewne wane wiado-

moci.Jednak z uwagi na nasze niedawne nieporozumienia pozostaje na raziew ukryciu. Czy obiecacie,
e nie bdziecie próbowali ponownie ogranicza mojej swobody, jeli stan pr/ed wami we wasnej
osobie?

Przez chwile panowao milczenie i Alvin duo by dal, eby sie dowiedzie, jakie myli s w tej ciszy
wymieniane. Potem gos w imieniu wszystkich zabraa Seranis:

- Nie bdziemy ju próbowali przej nad tob kontroli - chocia nie sdz, aby nam sie to udao
lepiej ni poprzednio.

- Zatem dobrze - powiedzia Alvin. - Zjawie sie w Airlee tak szvbko, jak potrafi.
Zaczeka na powrót robota, wyda maszynie dokadne instrukcje i kaza je sobie powtórzy. By ca-

kowicie pewien,e Seranis nie zamie danego sowa, wola jednak zapewni sobie drog odwrotu.
Wyszed ze statku i luza powietrzna zamkna sie za nim cicho. W chwile póniej rozleg sic syk

powietrza rozstepujcego sie przed startujcym statkiem. Przez chwile jeszcze jego czarny den przesa-
nia gwiazdy, potem statek znik.

Dopiero po jego odlocie Alvin uwiadomi sobie, e przeliczy! sie nieco i to tak,e jego najlepsze plany
mogy sie nie powie. Zapomnia,e zmysy robota byy daleko czulsze ni jego i noc bya ciemniejsza
ni sdzi. Kilka razy gubi drog i tylko cudem unika zderze z drzewami. W lesie panoway nieprze-
niknione ciemnoci. W pewnej chwili usysza trzask amanych gazek, jak gdyby co duego przedzie-
rao sie przez zarola w jego kierunku. Nagle, na wysokoci pasa, ujrza dwoje wlepionych we szma-
ragdowych lepi. Zawoa cicho i po doni przejechamu niewiarygodnie dugi jzor. Zaraz potem potc
ne cielsko otaro sie czule o jego nogi i oddalio bezgonie. Nie mia pojcia, co to mogo by.
Miedzy drzewami poyskiway ju wiata wioski, ale nie musia sie teraz nimi kierowa, bo cieka,

któr szed staa sie rzek niebieskiego ognia. Mech, po którym stpa, jarzy sie i jego stopy pozostawiay
ciemne, powoli zanikajce lady. By to czarówny widok. AIvin zatrzyma sie i wyrwa kopk dziwnego
mchu. Jarzya sie przez kilka minut w jego doniach, zanim promieniowanie zamaro.

I znowu przed domem powita go Hilvar, aby po raz drugi zaprowadzi go do Seranis i senatorów.
Przywitali go z mieszanin czujnoci i niechtnego respektu. Jeli ciekawi bvli, co sie stao z robotem, to

nie spytali o to.

- Bardzo mi przykro - zacz Alvin - e musiaem opuci wasz krain w tak niegodny sposób. W
moim interesie jest, abycie wiedzieli, i niemal z takim samym trudem uciekem teraz Z Diaspar...

Powiedziaem naszej Radzie wszystko o Lys i zrobiem co mogem, eby ta informacja wywera na nich
korzystne wraenie. Ale Diaspar nie chce mie z wami nic wspólnego Pomimo wszysticiego, co o was
opowiedziaem, nie chce nawizywa stosunków z nisz kultur.

Najbardziej satysfakcjonujca bya obserwacja reakcji senatorów i nawet opanowana zwykle Seranis
zarumienia sie lekko po tych sowach. Alvin pomyla sobie, e gdyby chcia ostatecznie poróni Lys z
Diaspar, zadanie byoby ju na wpó wykonane.

- Dlaczego wrócie do Lys? - spytaa Seranis.
- Poniewa chce udowodni wam i Diaspar, e popeniacie bd. - Nie v spomnia o drugiej przyczy-

nie; w Lys y jego jedyny, prawdziwy przyjaciel, którego móg by pewien i którego pomocy teraz
potrzebowa.
Senatorowie wci milczeli czekajc na jego dalsze sowa i Ahin wiedzia, e przez ich Oczy i uszy

patrzy na niego i sucha go wiele innych niewidocznych inteligencji. By! przedstawicielem Diaspar i cale

Lys z jego siów wyrabiao sobie obraz jogo rodzinnego wiata. To bya wielka odpowiedzialno. Zebra
myli i zacz mówi.
Wysuchali go do koca nie przerywajc i nie zadajc pyta. Kiedy skoczy, byo ju bardzo pónj i

czu sie bardziej wyczerpany ni kiedykolwiek przedtem. Napicie i podniecenie lego dugiego dnia uao
wreszcie o sobie zna i zupenie niespodziewanie Alvin zasn.
Obudziwszy sie stwierdzi, e znajduje sic w nieznanym pokoju i mina dusza chwil? zanim

uwiadomi! sobie, i nie jest ju w Diaspar. Caa wiadomo powrócia z zimnymi promieniami soca
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Z westchnieniem ulgi Alvin odrzuci pomys, e robot móg zacz dziaa na wasn reke ie mog
mie do czynienia z mechanicznym buntem.

- To dlaczego ekran jest wygaszony? - spyta.
- Zasonite zostay receptory wizyjne.
- Nie rozumiem - powiedzia AMn, zapominajc przez chwile, e robot moe reagowa tylko na

jasno sprecyzowane rozkazy i pytania. Poprawi sie szybko.
- Co zasania receptory?
- Nie wiem.
Skonno robotów do maomownoci moga by czasami tak irytujca, jak gadatliwo ludzi. Zanim

Alvin zada nastpne pytanie, wtrci sie Hilvar.
- Powiedz mu, eby uniós statek powoli - powiedzia i w jego gosie by ton ponaglenia.
Alvin powtórzy rozkaz. Nie nastpio uczucie ruchu, bo go nie byo. Potem, powoli, na ekran powróci

obraz, ale by jeszcze przez chwile zamglony i nieostry. Pokazywa jednak wystarczajco duo, aby
zakoczy spór o ldowanie.

Plasku równina nie bya ju paska. Bezporednio pod nimi uformowao sie wielkie wybrzuszenie
wybrzuszenie rozdarte z wierzchu, tam skd statek wyrwa! sie na wolno. Nad .szrzelin faów?
niemrawo ogromne pseudomacki. jak gdyby usiujc pochwyci ofiar, która przed chwil ulotnia sie

ich obj. Gdy patrzyli z przeraeniem na te scen, Alvin zobaczy przez moment szkaratny otv
otoczony nib>-fredzlami bijcymi zgodnie jak bicze macek, poryw-ajcymi wszystko, CO znalazo sie m
ich zasigu w dó w rozdziawion szeroko paszcze.

Nie pochwyciwszy ponownie swej niedoszej ofiary, potwór zapad sie powoli pod ziemie - i wk /

dopiero AKin zda sobie spraw,e ta równina bya w rzeczywistoci cienk warstw piany unoszcej
sie na powierzchni nieruchomego morza.

Cc to byo? - wykrztusi.
- eby ci odpowiedzie, musiabym zej na dó i przyjrze sie temu dokadniej odpar zgodni •

prawd Hilvar. To moga by jaka forma prymitywnego zwierzcia - moe nawet spokrewnionego z
naszym przyjacielem z Shalmirane. Na pewno nie bya to istota inteligentna, bo inaczej nie usiowaaby
poera statku kosmicznego.
Chocia nic im ju nie grozio, Aivin nadal nie móg przyj do siebie. Zastanawia sic, co jeszcze krye

si pod t niewinnie wygldajc muraw, która zdawao sie zaprasza do pobiegania po jej. "oreys.ej
powierzchni. (

- Mógbym tu spdzi wiele czasu - powiedzia Hilvar wyranie zafascynowany tym, co widzia -W
tych warunkach ewolucja musiaa doj do bardzo interesujcych rezultatów. Nie tylko ewolucja, ale .

degeneracja, poniewa wysze formy ulegy zwyrodnieniu, kiedy ta planeta zostaa pozostawiona *
nemu losowi. Do lej pory ustalia sie ju chyba równowaga - chyba nie masz jeszcze zamiaru od Icek -r

krajobraz w dole zacz male i glos Hilvara brzmia niema! aonie.
- Odlatujemy - powiedzia Ahin. Widziaem ju wiat bez ycia i wiata zaywy i nie wiem, kt:

bardziej mi sie podoba.
Na wysokoci piciu tysicy stóp nad równin planeta uraczya ich ostatni niespodziank. NapoC.. I

flotylle ogromnych sflaczaych balonów dryfujcych z wiatrem. Z kadej póprzezroczyste' -/wtoki

zwisay w dó pki wici tworzc co, co przypominao las odwrócony do góry nogami. Wygldao na to,

e niektóre roliny starajc sie uciec od toczcego sie na powierzchni okrutnego konfliktu, nauczyy sie

wzbija w powietrze. Dziki cudowi adaptacji zdoay zgromadzi i przechowa w pcherzach ilo
powietrza v/ystarczajc na wzniesienie sie we wzgldnie spokojne warstwy atmosfery.

Nie byo jednak pewne,e tutaj wTeszcie znalazrybezpieczestwo. W ich zwisajcych w dó odygach
i liciach roio sie od pajkowatych stworze, które spdzajc ycie wysoko nad powierzchni gtoiw
kontynuoway na swych samotnych napowietrznych wyspach wszechobecnbitw o przetrwanie. Ro-
liny te musiay prawdopodobnie kontaktowa sie od czasu do czasu z powierzchni planety; Avin
dostrzeg nagle jak jeden z wielkich balonów peka i wali sie w dó, rozwijajc jak spadochron swoj
rozdart powok. Ciekawe, czy by to v/ypadek. czy cze cyklu yciowego tych zadziwiajcych istot

Podczas przelotu do nastpnej planety Hilvar przespa sie troch. Z jakiego powodu, którego robot

nie potrafi im wyjani, statek,w porównaniu do szybkoci, jak rozwinw drodze z Ziemi do formacji
Siedmiu Soc, lecia teraz wolr o. Dotarcie do wiata, który Alvin wybra na trzeci przystanek, zajo im
niemal dwie godziny i AKin zdziwi sie, e zwyka podro midzyplanetarna moe trwa tak dugo.
Obudzi HiWara, kiedy weszT w atmosfer planety.

Co o tym mylisz? - spyta wskazujc na ekran.
Pod nimi roztacza sie ponury krajobraz czerni i szaroci, niewykazujcyladu rolinnoci, czy inne
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- Co wiec proponujesz?
- Powinnimy rzuci okiem na pare innych rejonów tej planety i zobaczy czy s takie same - a

spodziewam sie, e tak. Potem naleaoby dokona podobnego, szybkiego przegldu innych planet tego

ukadu i ldowa tylko wtedy, gdy wydadz sie nam zupenie odmienne lub gdy na ich powierzchni

zauwaymy co niezwykego. To wszystko, co zdymy zrobi, o ile nie chcemy tu strawi reszty

ycia.
Hilvar mia racje. Starali sie przecie nawiza kontakt z inteligencj, a nie prowadzi badania

archeologiczne. To pierwsze zadanie mona wykonaw cigu kilku dni, jeli w ogóle jest ono wykonal-
ne. To drugie zajejoby wieki pracy armiom ludzi i robotów.

Dwie godziny póniej opucili planet i zrobili to z ulg. Alvin mia wraenie, e nawet gdyby kipiaa

yciem, to ten wiat niekoczcych sie budynków byby bardzo przytaczajcy. Nie znaleli ladu par-

ków, adnych otwartych przestrzeni, gdzie mogaby istnie wegetacja. By to zupenie sterylny wiat i

Irudno byo sobie wyobrazi psychik zamieszkujcych go niegdy istot. Alvin zadecydowa, e jeli

kolejna planeta bdzie pod tym wzgldem identyczna, w ogóle zaniecha jej przeszukiwania.
Nie bya identyczna, w istocie trudno byoby sobie wyobrazi wikszy kontrast.

Planeta znajdowaa sie bliej soca i nawet z kosmosu wygldaa na gorc. Bya czciowo przeso-

nita nisko pyncymi chmurami, co wiadczyo,e obfitujew wode, nie dostrzegli jednak oceanów. Nie
ostrzegli te ladów inteligencji; okrywszy planet dwukrotnie nie dostrzegli na jej powierzchni

cokolwiek sztucznego tworu. Cay glob, od biegunów po równik, pokrywa kobierzec zjadliwej

.,-;eni.
. .

Sdz, e powinnimy tu zachowa ostrono - powiedzia Hilvar. - Ten wiat yje - i nie podoba
mi sie kolor rolinnoci. Najlepiej bdzie, jeli pozostaniemy na pokadzie statku i nie bdziemyw ogóle

otwiera luzy.
- Nawet po to, eby wysa robota?
- Nawet po to. Zapomniae, co to choroba, a chocia rnoi ludzie wiedz, jak sobie z ni radzi, jeste-

my daleko od domu, a tu mog czyha niebezpieczestwa, których nie potrafimy przewidzie. Wydaje
ni sie,e jest to wiat, który oszala. Kiedy by, by moe, jednym wielkim ogrodem, czy parkiem, ale

kiedy zosta zaniedbany, wadze nad nim przeja znowu Natura. Gdy ukad by zamieszkay, mogo tu

wyglda zupenie inaczej.

AMn nie wtpiw susznosów Hilvara.W tej biologicznej anarchii byo co diabelskiego, co wrogo
iisposobionego do porzdku i regularnoci, na których opieray sie zarówno Lys jak i Diaspar. Od miliar-

dów lat szalaa tu nieustanna bitwa; lepiej byo wystrzega sie tego, coj przetrwao.
Opucili sie ostronie nad rozleg, pask równin, tak jednorodn, ze od razu wydaa sie podejrza-

ii. Kównina graniczya z wyej pooonym terenem, cakowicie poronitym drzewami, których wyso-
kocimona sie byo tylko domyla, poniewa rosy tak blisko siebie i byy tak oplecione poszyciem,e
oraktycznie nie byo wida ich pni. Miedzy górnymi konarami tych drzew fruwao wiele skrzydlatych
istot, które poruszay sie tak szybko, e trudno byo stwierdzi, czy to ptaki, czy owady - czy te ani
jedno, ani-u.jgje.

Gdzieniegdzie jaki leny gigant zdoa wspi sie o pare stóp ponad swych walczcych ssiadów,
którzy jednak szybko zawizywali sojusz, aby cign go w dó i zniszczy przewag, któr nad nimi
uzyska. Pomimo, e bya to wojna cicha, prowadzona w zbyt wolnym tempie, aby mogo j zaobser-
wowa oko, wraenie bezlitosnego, nieubaganego konfliktu przytaczao swoim okruciestwem.
W porównaniu z tym, co dziao sie miedzy drzewami, równina wygldaa spokojnie i agodnie. Bya

liemai idealnie paska, poronita cienk, krótk traw i rozcigaa siea po horyzont. Chocia opucili
sie ju na wysoko pidziesiciu stóp, nie dostrzegali na niej jakiegokolwiek ladu ycia zwierzcego,
co bardzo dziwio Hilvara.Bymoe zamieszkujce je zwierzta, przestraszone ich widokiem, skryy sie

pod ziemie?
Unosili sie tu nad powierzchni równiny i Alvin stara sie przekona Hilvara,e otwarcie luzy nie

grozi adnym niebezpieczestwem, a Hilyar wyjania mu cierpliwie takie pojcia, jak bakterie, grzyby,
wirusy i mikroby. Spór trwa ju pare dobrych minut, gdy nagle zauwayli osobliwy fakt. Ekran, który

jeszcze przed chwil pokazywa las, pociemnia.
- Wyczye go? - spyta Hilvar, jak zwykle wyprzedzajc o uamek sekundy takie samo pytanie

AMna.
- Nie - odpar Alvin i po plecach przeszed mu zimny dreszcz, gdy pomyla o jedynym wyjanie-

niu.
- Wyczye go? - spyta robota.
- Nie - pada odpowied.
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przenikajcymi przez przezroczyste teraz ciany. Lea na wpó przebudzony przypominajc sobie
wypadki poprzedniego dnia i zastanawiajc sie, jakie siy uruchomi swoim postpowaniem.
Z cichym, melodyjnym dwikiem cianypoczyskada siew górew sposób tak skomplikowany,e

wymyka sie oku. Przez powstay w ten sposób otwór wkroczy do pokoju Hilvar patrzc na AMna z
wyrazem pó rozbawienia, pó powagi na twarzy.
- Teraz, kiedy sie ju obudzie, AMnie - powiedzia - moe powiesz mi przynajmniej, co dalej

zamierzasz i jak udao ci sie tu powróci. Senatorzy wyszli wanie, aby obejrze podziemn kolej; nie
mog zrozumie, jak udao ci sie ni wróci. Tamtdy wrócie?

Alvin wyskoczy z óka i przecign sie.

- Moe lepiej zawrómyich z drogi - powiedzia. - Szkoda ich czasu. A co do pytania, które mi zada-
e, to niedugo pokae ci odpowiedz.

Dogonili senatorów nad jeziorem. Obie grupki przywitay sie sztywno. Komitet ledczy domyli sie,

e AMn wie, dokd id i zmieszao ich nieco to niespodziewane spotkanie.
- Przeprasam,ewprowadziem waswbd poprzedniego wieczora - powiedziaAMn. - Nie przy-

byem do Lys dawn drog, a wiec zamkniecie jej z waszej strony byo zupenie niepotrzebne. Prawd
mówic Rada Diaspar równie zamkna j po naszej stronie z równym brakiem powodzenia.

Twarze senatorów stanowiy przykad zakopotania, a przez ich mózgi przewijay sie, jedno po dru-
gim, moliwe rozwizania zagadki.

- Jak wiec sie tu dostae? - spyta najstarszy.W jego oczach pojawia sie iskierka zrozumienia iAMn
by niemal pewien,e ten czowiek domyla sie prawdy. Ciekaw by, czy odebra on rozkaz, który jego
umys wysa wanie w góry. Nie powiedzia jednak nic i w milczeniuwskaza na pónocne niebo.
Iga srebrzystego wiata poruszajca sie z nieprawdopodobn prdkoci zatoczya nad górami uk,

pozostawiajc za sob dugi na mile lad. Zatrzymaa sie dwadziecia tysicy stóp nad Lys. Uczynia to

bez zwalniania, bez stopniowego wyhamowywania kolosalnej prdkoci. Zatrzymaa sie tak nagle,e
oko ledzio jeszcze jej ruch przez wier nieboskonu, zanim mózg zarejestrowa ten fakt. Z przestwo-
rzy dobieg potny grzmot - protest powietrza miadonego gwatownoci przelotu statku.W chwile
póniej sam statek, byszczc wspanialew promieniach soca, spocz na zboczu wzgórza odlegego o
sto jardów.
Trudno byo oceni, kto by bardziej zaskoczony, ale pierwszy przyszed do siebie AMn. Gdy szli -

niemal biegli -w kierunku statku kosmicznego,AMn zastanawia sie, czy on zawszepdzi jak meteoryt.
Ta myl nie dawaa mu spokoju, chocia podczas pierwszej podróy nie odczuwa w ogóle wraenia

.

ruchu.
Z Hilyarem u boku AMn stan w otwartych drzwiach i obejrza sie przez ramie na milczcych

senatorów. Ciekaw by, comyl - comyli cae Lys. Z wyrazów ich twarzy wynikao,e nies zdolni do
jakiegokolwiek mylenia.

- Udaje sie do Shalmirane - powiedzia AMn - i za jak godzin wróc do Airlee. Ale to dopiero
pocztek.To nie jest zwyka maszyna latajca z rodzaju tych, na których ludzie podróowali nad Ziemi.
To jest statek kosmiczny, jeden z najszybszych, jaki kiedykolwiek zbudowano. Jeli chcecie wiedzie,
gdzie go znalazem, odpowied znajdzieciew Diaspar. Ale bdziecie musieli tam pój, bo Diaspar nigdy
nie przyjdzie do was.
Odwróci sie do Hilvara i wskaza gestem drzwi. Hilvar waha sie tylko przez chwile. Obejrza sie

jeszcze raz, aby spojrze na znajomy krajobraz i wszed do wntrza.
Senatorowie odprowadzili wzrokiem statek, który, poruszajc sie teraz zupenie wolno, znikn na

poudniu.Wtedy siwowosy;mody czowiek, który prowadzi grup, wzruszy filozoficznie ramionami i

zwróci sie do jednego z towarzyszy :

- Ty zawsze sprzeciwiae sie zmianom, jakie chcielimywprowadza - powiedzia - i jak dotd sta-
wao na twoim. Ale nie sdz, aby przyszo naleaa do którakolwiek z naszych spoeczestw. Lys i

Diaspar dotary do koca pewnej ery i musimy zrobi co w naszej mocy, aby zapocztkowa now.
- Niestety, masz racje. To jest kryzys iAMn wieiteia, có mówi, kiedy kaza nam uda sie do Diaspar.

Wiedz tam teraz o nas, nie ma wiec powodu, aby nadal sie ukrywa. Sdz, e lepiej bdzie, jeli
pierwsi skontaktujemy sie z naszymi kuzynami - by moe bed teraz bardziej chtni do wspópra-
cy. ,

- Ale droga podziemna jest zamknita z obu stron!
- Moemyj otworzy z naszej; nie potrwa dugo, zanim Diaspar zrobi to samo.
Umysy senatorów - tychw Airlee i tych rozsianych po caym Lys - rozwayy te propozycje i bardzo

im sie ona nie spodobaa. Nie widzieli jednak alternatywy.
Ziarno, które posia AMn, zaczynao kiekowa szybciej ni sie spodziewa.
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Gdy dotarli do Shalmirane, gory pawiy sie jeszcze w cieniu. Z ich wysokoci, wielka niecka fortecy
wygldaa na bardzo maa i wydawao sie niemoliwe,e od tego maego ebonitowego kóeczka zalea
kiedy los caej Ziemi.

Alvin posadzi statek wród ruin, przy brzegu jeziora i ogarn go niewysowiony, przejmujcy do
gbi al. Otworzy luz powietrzn i do statku wpeza cisza tego miejsca. Hilvar, który podczas caego
przelotu prawie sie nie odzywa, spyta cicho:

- Po co tu wrócilimy?
Alvin nie odpowiedzia, dopóki nie znaleli sie nad brzegiem jeziora. Tam odezwa sie:

- Chciaem ci pokaza, jaki jest ten statek. Miaem równie nadzieje, e polip ju sie odrodzi. Czuje,
e jestem mu cos winien i chciaem mu pokaza, co odkryem.

- W takim razie bdziesz musia zaczeka. Za szybko wrócie.
Alvin spodziewa sie tego; nika to bya szansa i niepowodzenie nie zniechcio go. Wody jeziora byy

idealnie gadkie i nie wstrzsa ju nimi ten jednostajny rytm, który tak ich zafrapowal podczas pier-
wszej wizyty. Uklk na brzegu jeziora i zajrza w mroczn, zimn to.
Tu i tam, pod powierzchni, pyway malekie, przezroczyste dzwoneczki, cignce za sob warko-

cze niewidocznych niemal macek. Alvin zanurzy do i wyowi jeden z nich. Odrzuci go od razu z

cichym okrzykiem. Stworzonko udlio go.

Pewnego dnia - moe za lata, moe za wieki - te bezrozumne meduzy zbior sie z powrotem w jedn
istot i wielki polip odrodzi sie, gdy powróc mu wspomnienia i wiadomo. Alvin ciekaw by, jak ta

istota zareagowaaby na odkrycia, których dokona; prawda o Mistrzu mogaby nie byc dla niej przy-
jemna. Poza tym, nie chciaaby moe uzna wszystkich tych lat cierpliwego wyczekiwania za czas stra-

cony na próno.
Czy aby na pewno stracony na próno? Chocia stworzenia te oszukano, ich dugie czuwanie zostao

wreszcie wynagrodzone. Cudem uchroniy przed zapomnieniem wiedze, która inaczej mogaby zosta
stracona. Teraz mog wreszcie odpocz, a ich wiara pój w lady milionów innych wyzna, które
niegdy uwaay sie za wieczne.

Rozdzia 19
Alvin z Hilvarem wrócili zamyleni do statku i teraz forteca bya znowu ciemn plamk poród

wzgórz. Kurczya sie szybko,aw kocu staa sie czarnym, pozbawionym powieki okiem, wpatrzonym
na zawsze w kosmos i wkrótce znika, wtapiajc sic w rozleg panoram Lys.

Alvin nie stara sie nawet sterowa maszyn. Wznosili sie wci,a wreszcie cae Lys leao pod nimi,

jak zielona wyspa poród brunatno-ótego morza. Nigdy przedtem Alvin nie by tak wysoko; kiedy
wznoszenie sie ustao, zobaczyli w dole ca pókule Ziemi. Lys byo teraz ma, szmaragdowa plamk
na tle rdzawej pustyni - ale daleko, na krzywiznie horyzontu, byszczao co jak wielobarwny klejnot. I

tak, po raz pierwszy. Hilvar ujrza Diaspar.
Dugo patrzyli na obracajc sie pod nimi Ziemie. Ze wszystkich staroytnych moliwoci Czowieka

bya to na pewno ta, na której utracenie najmniej móg sobie pozwoli. Alvi pragnby pokaza wiat,
jakim go teraz widzia wadcom Lys i Diaspar.

- HiTvarze - odezwa sie w kocu - czy uwaasz, e to. co robie jest suszne?
To pytanie zaskoczyo Hilvara nie podejrzewajcego przypywu wtpliwoci, które ogarny' przyja-

ciela. Nie wiedzia przecie nic o spotkaniu Alvina z Centralnym Komputerem i o wpywie, jaki ono han
wywaro.
Trudno byo odpowiedzie na to pytanie od niechcenia; podobnie jak Khedron, cho z mniejszym ni

jego niepokojem, Hilvar odnosi wraenie, e sie pogra. Wsysa go nieubaganie wir, jaki idc przez
ycie zostawia za sob Alvin.

- Uwaam,e masz racje - odpar powoli. - Nasi ludzie wystarczajco dugo byli rozdzieleni. To bya
prawda, ale nastrój przygnbienia wci nie opuszcza! Alvina.

- Martwi mnie jeden problem - podj Alvin zatroskanym gosem rónica w dugoci naszego
ycia.

Nie powiedzia wicej, ale obaj wiedzieli, o czym myli drugi.
- Ja te sie tym martwi - przyzna Hilvar - ale sdz, e ten problem z czasem sie rozwie, gdy nasi

ludzie poznaj sie nawzajem. Nie moemy obaj mie racji - nasze ycie moe by za krótkie, a wasze z
pewnoci jest za dugie. W kocu znajdzie sic jaki kompromis.

Alvin zamyli sie. To bya jedyna nadzieja, ale wieki przejciowe bed trudne. Znowu przypomnia
sobie sowa Seranis: i ja i on nie bdziemy ju yli od wieków, gdy tymczasem ty wci bdziesz
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A do tej chwili Alvin mial jeszcze nadzieje znale na tej planecie ycie. Nadzieja ta rozwiaa sie

ostatecznie, gdy otworzy luz powietrzn. Nigdy przedtem, nawet w ruinach Shalmirane, nie do-
wiadczy! tak doskonalej ciszy. Na Ziemi wci rozlega sie gwar gosów, trwa krztanina ywych istot

lub chocia sycha poszum wiatru. Tu nie byo i nigdy ju nie bdzie tych odgosów.
- Dlaczego nas tu przywioze? - spyta robota Alvin.
- Std wyruszy Mistrz - pada odpowied.
- Czy nie dostrzegasz w tym jakiej ironii losu? - powiedzia Hilvar. - Odlecia z tego wiata w nie-

asce, a popatrz na ten pomnik, który wznieli na jego cze!
Wielka kamienna kolumna miaa wysoko jakich stu ludzi i ustawiona bya na metalowym krgu

wystajcym nieco ponad powierzchnie terenu. Nie miaa adnych ozdób, nie nosia adnych inskrypcji.

Alvin zastanawia sie, przez ile tysicy, czy milionów lat musieli sie tu zbiera wyznawcy Mistrza, aby
zoy mu hod? I czy dowiedzieli sie kiedykolwiek, e umar on w zapomnieniu na odlegej Ziemi?

Nie robio to teraz adnej róniej'. Mistrz i jego wierni pogrzebani zostali w mrokach zapomnienia.
- Pójdmy tam - powiedzia Hilvar, starajc sie wyrwa Alvina z nastroju przygnbienia. - Przebyli-

my pol wszechwiata, eby zobaczy to miejsce. Moesz przynajmniej zdoby sie na may wysiek i

wyj na zewntrz.
Alvin umiechn sie z przymusem i wyszed za Hilvarem ze luzy. Nawet jeli ten wiat jest martwy,

musi sie na nim znajdowa wiele ciekawych rzeczy, które pomog im moe wyjani niektóre z tajem-

nic przeszoci.
Powietrze miao wo pleni, ale nadawao sie do oddychania. Pomimo wielu soc na niebie, tempe-

ratura nie bya wysoka. Ciepa dostarczaa waciwie tylko biaa tarcza Centralnego Soca.
Po kilku minutach ogldzin wiedzieli ju, e obelisk nic im nie powie. Materia, z którego zosta wyku-

y, wykazywa wyrane oznaki staroci; krawdzie zaokrgliy sie ju, a metalowa pyta, na której by
ustawiony, starta bya przez stopy pokole wiernych i goci. Nasuna im sie mysi, e s byc moe
ostatnimi z miliardów istot ludzkich, które odwiedziy to miejsce.

Hilvar mia wanie zaproponowa powrót na statek i przelot do najbliszego z okolicznych budyn-
ków, kiedy Alvin zauway dug, wsk szczelin w marmurowej posadzce amfiteatru. Poszli wzdu
niej. Szczelina rozszerzaa sie bez przerwy i wkrótce bya ju tak szeroka, e z trudem tylko udaoby sie

j przeskoczy.
W chwile póniej znaleli miejsce, z którego braa swój pocztek. Powierzchnia areny bya tu zmia-

dona i rozupana, a dalej cigna sie duga na mile, gboka bruzda. Nie trzeba byo inteligencji, ani
wyobrani, aby domyle sie, w jaki sposób powstaa. Wieki temu chocia na pewno dugo po opusto-
szeniu tego wiata - spocz tutaj wielki cylindryczny ksztat, a potem wzniós sie znowu w kosmos i

pozostawi planet sam na sam z jej wspomnieniami.
Kim byli? Skd przybyli? Nie wiadomo. Jeli przegapili tych wczeniejszych goci o tysic, czy milion

lat, nigdy sie tego nie dowiedz.
Wrócili w milczeniu na swój statek ijake maleki sie wydawa obok kolosa, który tu kiedy spoczy-

wa!) i przelecieli wolno nad aren, kierujc sie ku najokazalszemu z otaczajcych j budynków. Gdy
wyldowali przed jego wejciem, Hilvar wskaza na co, co w tej samej chwili zauway Alvin.

- Te budynki nie wygldaj bezpiecznie. Spójrz na lece tu kamienie - to cud,e jeszcze stoj. Jeli
na tej planecie szalayby jakie burze, rozpadyby sie ju dawno temu. Wydaje mi sie,e wchodzenie do
rodka nie byoby rozsdnym posuniciem.

- Nie zamierzam tam wchodzi; wyle robota - potrafi porusza sie szybciej od nas i nie spowoduje
adnego wstrzsu, od którego mógby run dacii.

Hilvar pochwali te ostrono i doradzi, aby Alvin, przed wysaniem robota na rekonesans, prze-
niós jego zestaw instrukcji do niemal równie inteligentnego mózgu statku, tak eby mogli przynajmniej
powróci na Ziemie, gdyby co przytrafio si ich pilotowi.

Po niedugim czasie przekonali sie, e ten wiat nie ma im nic do zaoferowania. Oczami robota prze-
mierzajcego puste labirynty ogldali mile pokrytych kurzem korytarzy i przej. Wygldao na to, e te

budynki speniay funcje mieszkalne i e istoty, które je zamieszkiway byy mniej wicej wzrostu czo-
wieka. Waciwie mogy by nawet ludmi, chocia czsto natykali sie na pomieszczenia, do których
dosta sie mogy tylko istoty potrafice lata, ale nie oznaczao to.e budowniczowie miasta byli skrzy-
dlaci. Mogli posugiwa sie osobistymi aparatami antygrawitacyjnymi, które znajdoway sie kiedy w
powszechnym zastosowaniu, a po których nie pozostao ju w Diaspar ani ladu.

- Alvinie - powiedzia Hilvar - na zwiedzaniu tych budynków moemy spdzi i milion lat. To prze-
cie oczywiste, e nie opuszczono ich tak po prostu. One zostay dokadnie ogoocone ze wszystkiego, co
byo w nich cenne. Tracimy tylko czas.
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kie iskierki krcych planet, wiatów, które musiay by ogromne, skoro wida je byo z takiej odle-

goci.
Przyczyna perowej powiaty wysyanej przez Soce Centralne bya terazjasna. Ta wielka gwiazda

spowita bya powok gazu, która tumia jej promieniowanie i nadawaa wiatu charakterystyczn
barw. Otaczajc gwiazd mgawice wida byo tylko z niewielkiej odlegoci i bya poskrcana w dzi-

waczne, umykajce oku ksztaty. Ale bya tam i im duej sie patrzyo, tym wydawaa sie wiksza.
- No i co, Alvinie? - powiedzia Hilvar. - Mamy tu tyle wiatów, e bdziew czyni wybiera. A moe

masz nadzieje zbada je wszystkie?
- Nie bdzie to, na szczcie, konieczne - przyzna Alvin. - Jeli gdziekolwiek uda nam sie nawiza

kontakt, to tam zdobdziemy informacje, których nam potrzeba. Logicznie byobyzacz od najwikszej
planety Centralnego Soca.

- O ile nic jest za dua. Syszaem, e istniej planety tak wielkie, e nie moe na nichy czowiek -

zostaby zmiadony pod wasnym ciarem.
- Wtpi, e spotkamy sie z tym tutaj, bo jestem pewien,e ten ukad jest tworem cakowicie sztucz-

nym. Zreszt bdziemy widzieli z kosmosu, czy s tam jakie miasta, czy budynki.

Hilvar wskaza na robota.

.

- Nasz problem zosta rozwizany bez nasz.

wodnik ju tu kiedy by. Prowadzi nas do swe
li.

Alvin te byl tego ciekaw. Ale czymona byo - czy miaow ogóle jaki sens wyobraa sobie,e robot

powracajc po tylu eonach do staroytnego domu Mistrza odczuwa co na ksztat ludzkich emocji?

Wraca teraz za swymi niemiertelnymi wspomnieniami do miejsca, z którego pochodzi. Prawie nie-

widoczna w blasku Centralnego Soca skrzya sie blada iskra wiata z otaczajcymi j jeszcze bledszy-

mi iskierkami, jeszcze mniejszych wiatów. Ich wielka podró dobiegaa kora; za chwile dowiedz sie,

czy nie bya daremna.

Rozdzia 20
Planeta,w kierunku której lecieli, odlega bya teraz zaledwie o kilka milionów mil. Caa powierzchnia

tej wielobarwnej kuli skpana bya w blasku wiecznego dnia, gdy owietlay j z jednej strony Central-

ne Soce, z drugiej za, przemaszerowujce, jedna za drug przez nieboskon, pozostae gwiazdy tej

formacji. Alvin poj nareszcie znaczenie sów umierajcego Mistrza: „To cudowne obserwowa barw-
ne cienie na planetach wiecznego wiata".

Byli ju tak blisko, e przez leciutk mgiek atmosfery rozróniali zarysy ldów i oceanów. W kon-

turach tych byto co niezwykego i dopiero po chwili uwiadomili sobie, skd sie brao to wraenie: linie

odgraniczajce ld od wody byy dziwnie regularne. Kontynenty tej planety nie byy tworem Natury -

ale uksztatowanie tego wiata nie musiao by zbyt wielkim problemem dla tych, którzy zbudowali jego

soca!
- To nie s wcale oceany! - wykrzykn nagle Hilvar. - Spójrz, wida tam jakie lady!
Dopiero gdy jeszcze bardziej zbliyli sie do planety, Alvin dostrzeg to, co pokazywa mu Hilvar. Zau-

way wtedy ledwo widoczne pasma i linie, cignce sie wzdu brzegów po powierzchni tego, co bra z

pocztku za morze. Widok ten spowodowa nagy napyw wtpliwoci, poniewa Alvin dobrze wiedzia,

co oznaczaj te linie. Widzia je ju na pustyni pod Diaspar, a teraz powiedziay mu,e daremnie odby te

podró.
- Ta planeta jest tak samo sucha, jak Ziemia - powiedzia pospnie. - Te lady, to pokady soli w

miejscach, skd wyparowao morze.
- Nigdy by do tego nie dopucili - odpar Hilvar. - Wydaje mi sie, e sie mimo wszystko spónili-

my.
Rozczarowanie byo tak przygnbiajce, e Alvin wola sie nie odzywa i patrzy tylkow milczeniu na

len wielki wiat. Planeta obracaa sie w dole z majestatyczn powolnoci, a jej powierzchnia wybiegaa
im na spotkanie. Widzieli ju budynki - malekie, biae skorupki rozsiane po caej planecie.

Kiedy byo to centrum Wszechwiata. Teraz panowaa tu cisza, powietrze byo puste, a na powierz-

chni nie wida byo roju uwijajcych sie punkcików, które przemawiayby za istnieniem ycia.

Nagle statek zatrzyma sie, jakby robot znalaz wreszcie ródo, z którego wypyway jego wspomnie-
nia. Pod nimi, ze rodka ogromnego marmurowego amfiteatru, strzelaa w niebo kolumna ze nieno-
biaego kamiema. Alvin odczeka chwile i gdy maszyna nadal pozostawaa w bezruchu, wyda jej rozkaz

ldowania u stóp kolumny.
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modziecem". Bardzo dobrze, przyjmie te warunki. Nawet w Diaspar na wszystkie przyjanie kad sie

ten sam cie; to, czy by on odlegy o setki czy o miliony lat, robio w kocu ma rónice.

_
Alvin wiedziay pewnoci, która mijaa sie z wszlklogik^e przyszo rasy zaley^od zmieszania

wymaga jego wybór.
Pod nimi bez przerwy obraca sie wiat. Wyczuwajc nastrój przyjaciela, Hilvar nie odzywa sie,

dopóki Alvin sam nie przerwa milczenia.
- Kiedy po raz pierwszy opuszczaem Diaspar - powiedzia - nie wiedziaem, co znajd za jego mura-

mi. Lys usatysfakcjonowao mnie od razu, wicej ni usatysfakcjonowao, a jednak teraz wszystko na
Ziemi wydaje sie takie mae i niewane. Kade odkrycie, jakiego dokonaem, stwarzao nowe pytania i

poszerzao horyzonty. Zastanawiam sie, gdzie jest tego kres...

Hilvar nigdy nie widzia Alvina tak pogronego w zadumie i nie chcia mu przerywa tego monolo-
gu. Wiele sie dowiedzia o przyjacielu przez ostatnie kilka minut.

- Robot powiedzia mi - cign dalej Alvin -e ten statek moe dotrze do Siedmiu Soc w niecay
dzie. Sdzisz, e powinienem tam polecie?

- A czy sdzisz, e mógbym cie powstrzyma? - odpar spokojnie Hilvar.
Alvin umiechn sie.

- To adna odpowied - powiedzia. - Kto wie, co znajduje sie tam, w kosmosie? Nawet gdyby
Najedcy opucili Wszechwiat, to mog tam istnie inne inteligencje nieprzyjazne Czowiekowi.

- A dlaczego miayby tam by? - spyta Hilvar. - To jedno z pyta, nad którymi nasi filozofowie roz-
prawiaj od wieków. To nieprawdopodobne, aby prawdziwie inteligentna rasa bya nieprzyjazna.

- Ale Najedcy...?
- Oni s zagadk, przyznaje. Jeli naprawd byli li, to do tej pory sami musieli sie zniszczy. A jeli

nawet tego nie uczynili... - Hilvar wskaza na rozcigajc sie w dole bezkresn pustynie. - Kiedy
mielimy imperium. Czy mamy teraz co, czego mogliby poda?

Alvin zdziwi sie, e kto moe podziela jego punkt widzenia.
- Czy tak myl wszyscy twoi ludzie? - spyta.
- Tylko mniejszo. Przecitna osoba nie zaprzta tym sobie gowy, ale spytana odpowie prawdopo-

dobnie, e jeli Najedcy naprawd chcieliby zniszczy Ziemie, zrobiliby to ju wieki temu. Nie przy-
puszczam, aby kto naprawd sie ich obawia.

- W Diaspar sprawy wygldaj inaczej - powiedzia Alvin. - Moi ludzie s wielkimi tchórzami. Boj
sie wytkn nosa poza granice swego miasta i nie wiem, co sie stanie, gdy dowiedz sie, i znalazem ten

statek kosmiczny. Jeserac powiedzia ju o tym Radzie i ciekaw jestem, jak na to zareagowaa.
- Mog ci to powiedzie. Przygotowuje sie do przyjcia pierwszej delegacji z Lys. Seranis wanie

mnie o tym poinformowaa.

Alvin spojrza znowu na ekran.Jednym spojrzeniem móg ogarn odlego dzielc Lys od Diaspar;
chocia dopi jednego ze swych celów, to nie wydawao mu sic to w tej chwili takie wane. By jednak
zadowolony. Teraz na pewno skocz sie dugie wieki sterylnej izolacji.

Wiadomo, e udao sie co, co do niedawna byo jego gówn misj, odpdzia ostatnie wtpliwoci
drczce Alvina. Speni swoje zadanie tu, na Ziemi, i to szybciej i lepiej ni móg sie spodziewa. Staia

przed nim otworem droga do przygody, która moga by jego ostatni i na pewno bdzie najwiksz.
- Czy polecisz ze mn, Hilvarze? - spyta a za bardzo wiadomy, o co prosi.

Hilvar rzuci mu twarde spojrzenie.
- Nie ma o czym mówi - powiedzia. -Ju dobr godzin temu poinformowaem Seranis i wszyst-

kich moich przyjació, e odlatuje z tob.

Byli ju bardzo wysoko, gdy Alvin wyda robotowi ostatnie instrukcje. Statek zatrzyma sie. Ziemia
leaa z tysic mil pod nimi wypeniajcsob cae niebo. Wygldaa bardzo niegocinnie; Alvin pomyla
sobie, ile statków zatrzymywao sie tak na chwile w przeszoci, by nastpnie podj dalsz podro.
Nastpia dusza przerwa, jakby robot sprawdza urzdzenia sterownicze i nie wykorzystywane od

wieków ukady. Potem rozleg sie cichutki dwik, pierwszy wydany przez maszyn, od kiedy znajdo-

waa sie ona w posiadaniu Alvina. Byo to ledwie syszalne brzczenie, które zwikszao, oktawa po
oktawie, swoj czstotliwo, a wreszcie cicho za granic syszalnoci. Nie nastpio adne uczucie-

zmiany pooenia, czy przypieszenia, ale Alvin zauway nagle, e po ekranie przesuwaj sie gwiazdy.

Znowu pojawia sie nad nim i przepyna Ziemia - po chwili pojawia sie ponownie, ale ju w innym
miejscu. Statek naprowadza sie na kurs obracajc w kosmosie, jak iga kompasu szukajca pónocy.
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Przez kilka minut niebo obracao sie wokó nich, aw kocu statek znieruchomia - wielki pocisk wyce-
lowany w gwiazdy.
Porodku ekranu widnia tczowo barwny, wielki piercie Siedmiu Soc. Malutka Ziemia bya

wci widoczna jako ciemna plamka graniczca odcieniem ze zotem i purpur zachodzcego soca.
Dziao sie teraz co, co przekraczao wiedze i dowiadczenie Alvina. Czeka zaciskajc donie na porczy
swego fotela i wpatrujc sie w Siedem Soc byszczcych na ekranie. Mijay sekundy.

Nastpio szarpniecie, któremu nie towarzyszy aden dwik i pod wpywem którego wzrok zdawa
sie tracie ostro - Ziemia znikna, jak gdyby starta gigantyczn doni. Byli sam na sam z kosmosem,
sam na sam z gwiazdami i dziwnie zmalaym socem. Ziemi nie byo, tak jakby nie byo jej nigdy.
Nastpio drugie szarpniecie i tym razem towarzyszy mu cichy pomruk, jak gdyby dopiero teraz

wykorzystywany by pokaniejszy uamek mocy generatorów. Przez chwile wydawao sie,e nic sie nie
dzieje; potem Alvto dostrzeg,e znikno nawet soce, a gwiazdy pezn powoli ku rufie statku. Zerk-n za siebie i nie zobaczy nic. Zatarte przez pókule nocy znikno zupenie cae niebo za nimi. Patrzc
tak przez chwile zobaczy nurkujcew te noc gwiazdy, które gasy zaraz, jak iskry wpadajce-do wody.
Statek gna z szybkoci wiksz ni prdko wiata i Alvin zda sobie spraw z tego, e nie znajduj
sie ju w znajomej przestrzeni Ziemi i Soca.

Kiedy ten nagy, przyprawiajcy o zawrót gowy wstrzs nastpi po raz trzeci, serce Alvina niemal
przestao bi. Dziwne zamglenie wzroku byo teraz niewtpliwe; przez chwile otoczenie wydawao sie

znieksztacone nie do poznania. Znaczenie tego znieksztacenia dotaro do w przebysku intuicji, któ-

rego nie potrafi wyjani: „To nie byo zudzenie wzrokowe, to bya rzeczywisto". Przechodzc przez
cienk warstewk Teraniejszoci dostrzeg na mgnienie oka zmiany zachodzcew otaczajcej go prze-
strzeni.

W tej samej chwili pomruk generatorów narós do ryku, który wstrzsn caym stakiem - dwiku
tym bardziej poruszajcego, e by on pierwszym okrzykiem protestu, jaki Alvin sysza od tej maszyny.
Potem wszystko sie urwao i zapada dzwonica w uszach cisza. Potne generatory wykonay swe
zadanie; nie bd ju potrzebne a do koca podróy. Gwiazdy rozbyskiway przed dziobem statku
niebiesko-biaym wiatem, aby po chwili znikn w ultrafiolecie. Jednak za spraw jakiej magii Nauki
lub Natury, SiedemSoc byo nadal widocznych, chocia teraz ich pooenie i barwy ulegy nieznacznej
zmianie. Statek gna w ich kierunku tunelem ciemnoci, poza granic czasu i przestrzeni, z szybkoci
zbyt olbrzymi, by mona j byo obj umysem.
Trudno byo uwierzy,e opuszczali teraz Ukad Soneczny z szybkoci, która, jeli nie ulegnie zmia-

nie, wyniesie ich niebawem przez jdro galaktyki w jeszcze wiksz pustk poza jej granicami. Ani
Alvin, ani Hilvar nie mogli poj prawdziwego bezmiaru swej podróy; wielkie sagi o eksploracji
kosmosu cakowicie zmieniy spojrzenie Czowieka na wszechwiat i nawet teraz, miliony wieków pó-
niej, staroytne tradycje nie wygasy cakowicie. Istnia kiedy statek, szeptaa legenda," który okra
kosmos miedzy wschodem a zachodem soca. Przy takich prdkociach nic nie znaczyy miliardy mil
miedzy gwiazdami. Dla Alvina obecna podro bya niewiele dusza, a moe i mniej niebezpieczna ni
jego pierwszy przelot z Diaspar do Lys.

Hilvar pierwszy wyrazi gono ich myli.
- Alvinie - zauway - to niemoliwe, aby ta formacja powstaa w sposób naturalny.

Alvin skin gow.
- Ten system nie zosta by moe zbudowany przez Czowieka - powiedzia Hilvar ale musiaa go

stworzy inteligencja. Natura nigdy nie uformowaaby tak idealnego koa z gwiazd, które s w dodatku
równej jasnoci. Poza tym w widzialnym kosmosie nie ma nic, co przypominaoby Sonce Centralne.

- Jaki cel móg przywieca budowniczym tych gwiazd?
- Och, przychodzi mi do gowy wiele powodów. Moe jest to sygna dla obcego statku przybywajcego

do naszego wszechwiata, wskazówka, gdzie ma szuka ycia. Moe oznacza to centrum administracji

galaktycznej. Albo moe -
i wydaje mi sie,e jest to prawdziwe wyjanienie - jest to po prostu najwik-

sze z dzie sztuki. Ale spekulowanie na ten temat mija si z celem. Za kilka godzin poznamy prawd.
„Poznamy prawd. Moe" - pomyla Alvin, ale ile tej prawdy kiedykolwiek poznamy? Dziwne, e

teraz, kiedy opuci Diaspar, a nawet z niewyobraaln prdkoci sam Ziemie, znowu "wraca myla-
mi do tajemnicy swego pochodzenia. Moe nie byo to jednak takie dziwne. Od chwili, kiedy po raz
pierwszy przyby do Lys. nauczy sie wielu rzeczy, ale do tej pory nie mia czasu na refleksje.

Teraz móg tylko siedzie i czeka; jego bezporednia przyszo leaa w rkach cudownej maszyny -

na pewno jednego z czoowych osigni technicznych wszelkich czasów - która niosa go teraz do
serca wszechwiata. Czy chcia! tego. czy nie. przysza pora na rozmylania i refleksje. Ale najpierw
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od chwili ich popiesznego rozstania dwa dniopowie Hilvarowi o wszystkim, co si z nim
temu.

Hilvar wysucha opowieci bez komentarzy; nie prosi o wyjanienia i zdawa sie rozumie w lot

wszystko, o czym mówi Alvin i nie okazywa adnych oznak zdumienia nawet wtedy, gdy usysza o
spotkaniu z Centralnym Komputerem i operacji, jak ten przeprowadzi na mózgu robota*

- To oczywiste - powiedzia, gdy Alvin skoczy sw opowie - e Centralny Komputer musia pod-
czas programowania otrzyma specjalne instrukcje dotyczce ciebie. Musiae sie juz chyba domyle
dlaczego.

- Chyba tak. Czci odpowiedzi udzieli mi Khedron wyjaniajc, jakie kroki, majce na celu zapo-
bieenie zbliajcemu sie upadkowi, podejmowali projektanci Diaspar.

- Czy sdzisz, e ty - i inni Odmiency przed tob - jestecie czstk mechanizmu socjalnego, który
zapobiega cakowitej stagnacji? Ze tam, gdzie Bani s krótkotrwaymi czynnikami korygujcymi, tv i

tobie podobni jestecie czynnikami dugoterminowymi?
Hilvar uj to lepiej ni potrafiby Alvin, ale niezupenie to mia AMn na myli.
- Sdz,e prawda jest bardziej skomplikowana. Wyglda mi na to,e kiedy budowano miasto ist-

niaa rónica zda midzy tymi, którzy chcieli odci sie cakowicie od wiata zewntrznego, a tymi,
którzy chcieli utrzyma pewne kontakty. Pierwsza frakcja zwyciya, ale druga nigdy nie uznaa swej
poraki. Wydaje mi sie,e Yarlan Zey musia by jednym z jej przywódców, ale nie by wystarczajco
potny, aby dziaa otwarcie. Zrobi co móg, pozostawiajc drog podziemn i zapewniajc, e w du-
gich odstpach czasu z Sali Tworzenia bdzie wychodzi kto nie obciony lkiem drczcym wszyst-
kich mieszkaców Diaspar. Zastanawiam sie, czy... -AMn urwa i popadw tak zadum, e zapomnia
o caym wiecie.

- O czym tak rozmylasz? - spyta Hilvar.
- Przyszo mi wanie na myl... moe to ja jestem Yarlanem Zeyem?To bardzo moliwe. Móg wpro-

wadzi swoj osobowo do Banku Pamici w nadziei, e skruszy ona skorup Diaspar, zanim ta zas-
klepi sie na dobre. Musze kiedy zbada, co sie stao z poprzednimi Odmiecami. Moe rzuci to jakie
wiato na ca spraw.

- I Yarlan Zey - czy ktokolwiek to by - poinstruowa równie Centralny Komputer, eby ten suy
specjaln pomoc Odmiecom, kiedy tylko si pojawi. - Hilvar zamyli si idc za tokiem rozumowa-
nia Alvina.

- Wanie. Caa ironia w tym, e mogem wszystkie informacje uzyska bezporednio od Centralnego
Komputera, nie uciekajc si do pomocy biednego Khedrona. Powiedziaby mi wicej ni kiedykolwiek
powiedzia jemu. Ale nie ulega wtpliwoci, e dziki Khedronowi zaoszczdziem wiele czasu. Nauczy
mnie tego, czego nigdy nie nauczybym sie sam.

- Wydaje mi sie, e twoja teoria pokrywa si z wszystkimi znanymi faktami - powiedzia ostronie
Hilvar. - Niestety, najwaniejszy problem pozostaje nadal bez odpowiedzi - pierwotne przeznaczenie

Chciabym to wiedzie.
P -y) iata zewntrznego.

- Wanie zamierzam to wyjani - odpar Alvin. - Nie wiem jednak kiedy, ani jak to zrobi.

Spierali sie tak i marzyli, a tymczasem, godzina po godzinie, Siedem Sone oddalao sie od siebie, aby
w kocu wypeni ten dziwny tunel nocy, którym pdzi statek. Potem, jedno po drugim sze soc
zewntrznych zniko poza skrajem ciemnoci i na ekranie pozostao tylko Soce Centralne. Chocia nie

mogo istnie w przestrzeni, w której sic teraz poruszali, wiecio jednak wci perowym blaskiem
odróniajcym je od innych gwiazd. Jego jasno rosa z kad minut. Nie byo ju punkcikiem, a
malek tarczk. I teraz ta tarczka zacza rosn...

Nastpio najkrótsze z ostrzee: przez chwile w kabinie wibrowaa gboka nuta przypominajca
dwik dzwonu. Alvin zacisn palce na porczach fotela, chocia by to dosy daremny gest.

W huku eksplozji oyy potne generatory i z niemal olepiajc gwatownoci pojawiy sie gwiaz
dy. Statek wpad z powrotem w kosmos, z powrotem do wszechwiata gwiazd i planet, naturalnego
wiata, w którym nic nie moe porusza sie szybciej ni wiato.

Znajdowali sie ju w ukadzie Siedmiu Soc, sdzc z dominujcego na niebie wielkiego picrcienió
barwnych glotww. A co to byo za niebo! Znikny z niego wszystkie gwiazdy, które znali, wszyslkie
znajome konstelacje. Droga Mleczna nie bya ju pasemkiem mgiv, daleko z boku nieboskonu; znajdo
wali sie teraz w centrum, a jej wielkie koo dzielio wszechwiat na dwoje.

Statek pdzi: \"*i z wielk szybkoci w kierunku Centralnego Soca, a s

wygldao jak ban. ".o boje rozstawione naokoo nieba. Niedaleko najbliszej

:
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smy jak czowiek powstaje z mapy i wznosi wspaniale miasta

Vaiuzji, Kamelii, Commorii. Widzielimy jak te królestwa chwiej
sie pod naporem Atlantydów, Piktów i Lemurian. Bylimy tu wte-

dy, gdy ocean podniós sie i zatopi ich pastwa, kadc kres starej

cywilizacji. Ocaleli Piktowie i Atlantydzi zbudowali swoje impe-
rium epoki kamiennej, które rozpado sie w krwawych wojnach.

Póniej Piktowie pogryli sic w otcha dzikoci,' a Atlantydzi

stoczyli sie z. powrotem do poziomu map. Z zimnej krainy lodu

nowe rasy napyny na poudnie i stworzyy now cywilizacje,

królestwa takie jak Koth, Nemedia. Aquilonia. Wszystko to wi-

dzielimy. Patrzylimy jak twoj lud jednoczy sie pod nowym
imieniem na ziemiach, które kiedy naleay do Atlantydy, jak

potomkowie tych Lemurian, którzy przeyli kataklizm tworz na
zachodzie swoje pastwo Hyrkanie. Widzielimy te, jak ta

przeklta rasa potomków staroytnej, istniejcej ju przed Atlan-

tyd cywilizacji jeszcze raz ronie w potegc i buduje królestwo
Zamory. Obserwowalimy ludzko przez wieki, nie pomagajc i

nie przeszkadzajc niewzruszonemu prawu kosmosu i umierali-

my jede po drugim; bowiem my z Yag nie jestemy niemier-
telni,cho nasze ycie trwa lak dugo jak gwiazdy i konstelacje. W
kocu pozostaem" sam poród zrujnowanych wity zagubio-

nego w dunglach Khitanu, nic o dawnych czasach, czczony
jako bóg przez prastar ras óltoskórych. Wtedy przyby Yara,

wprawiony w magicznej sztuce, przekazywanej z pokolenia na
pokolenie od dni barbarzystwa przed zatopieniem Atlantydy. Z
pocztku siedzia u mych stop i pobiera nauki. Jednak czysta

wiedza, jak mu przekazywaem nie zadowalaa go, bowiem on
pragn pozna ponure tajemnice czarnej magii, by stac sie po~

teniejszym od królów i zaspokoi rozpierajc go pych. Nie

zdradziem mu adnego z sekretów mrocznej wiedzy, jakie przez
wieki mimowolnie poznaem. Lecz jego dza wadzy bya sil-

|

niejsza ni sdziem. Podstpem wyuczonym w kryptach Stygii

wydoby ze mnie tajemnice, jakiej nie zamierzaem wyjawi i
i

uwizi mnie, wykorzystujc swoj wadze. Ach, na bogów Yag,

jake gorzko popyny odtd moje dni: Zabra mnie z dungli,
gdzie szare mapy taczyy przy piszczakach óltoskórych ka-

panów, a ofiary z wina i owoców stertami skadano na mych
zrujnowanych otarzach. Ju nie byem bogiem miego mi ludu -

zoslalem niewolnikiem demona w' ludzkim ciele.

Z olepych oczu ponownie popyny zy.
- Uwizi mnie w tej wiey, któr na jego rozkaz zbudowaem

przez jedn noc. Zama moj wole ogniem i elazem oraz strasz-

liwymi torturami ducha, których by nie zrozumia. W mece ju
dawno odebrabym sobie ycie, gdybym mog. Trzyma mnie tu -

udrczonego, olepionego, zaamanego - bym spenia jego y-
czenia. I przez trzysta lat speniaem je siedzc na tym marmuro- i

wym ou, plamic m dusze zbrodniami i kalajc m wiedze

zem, bo nie miaem innego wyboru. Mimo to nie wydar mi
wszystkich tajemnic, a teraz naucz go Magii Krwi i klejnotu.

Czuje, e mój czas dobiega koca. Ty jeste rk Losu. Prosz,
we klejnot, który znajdziesz na tamtym otarzu.

Conan odwróci sie i podszed do wskazanego mu otarza ze
zota i koci soniowej. Wzi w rcce wielki, owalny kamie i

patrzc na len przejrzysty, purpurowy kryszta zrozumia, e to

jest wanie Serce Sonia.
- Ju czas na wielki czar, laki, jakiego Ziemia nie widziaa i nie

ujrzy po raz drugi przez miliony lat. Na m krew zaklinam, na
ciao zrodzone na zielonej piersi Yag, krcej sennie przez roz-

legy kosmos, daleko std... Wez swoj miecz, czowieku i wytnij

me serce. Póniej cinij je tak, by krew spyna na czerwony
kamie. Zejd po schodach i wejd do hebanowej komnaty, w
której siedzi Yara, pogrony w ponurych snach wywoanych
oparami lotosu. Wymów jego imie. a zbudzi sie. Wtedy poó ten

|

klejnot pi7/\i nim i powiedz: „Yag-kosha przesya ci ostatni dar i

ostatni czar". Póniej szybkoopu wiee. Nie obawiaj si droga
bdzie wolna. Yag yje' i umiera inaczej ni ludzie. Pozwól mi
wyzwoli sie z klatki zniszczonego, lejjego ciaa, a znów stan
sie Yogahem z Yag, ze wspaniaymi skrzydami do lolu i nogami
do taca, z oczami zdolnymi widzie i rekami mogcymi mia-
dy!
Conan podszed z wahaniem i Yag-kosha, czy te Yogah, czujc

jego niepewno pokaza mu, gdzie uderzy. Cymmerianin zacis-n zby i gboko wbi miecz. Krew trysna na ostrze i reke I

modzieca, stwór drgn gwatownie i leg nieruchomo. Upew-
niwszy sie, e ycie uszo z ciaa, Conan przystpi do ponurego
dziea i szybko wydoby cos, co musiaoby sercem dziwnej isto-

,

ty. chocia zupenie nie przypominao ludzkiego. Jeszcze bio,

gjjy barbarzyca cisn je obiema rekami, trzymajc nad jarz-
|

cvm sie klejnotem. Deszcz krwi spad na kamie. Ku zdziwieniu
modzieca krew nie spvnea. lecz wsika w kryszta jak w gb-
k-

Troskliwie trzymajc klejnot Conan odwróci sie i ruszy do
wyjcia. Nie oglda sie za siebie, mia tylko wraenie, e ciao na
marmurowym ou ulego jakiej niezwykej przemianie, nie

przeznaczonej dla ludzkich oczu. Zanikn za sob wysadzane
kwawnikami drzwi i nie zwlekajc zszed po srebrnych scho-

dach. Nawet nie przyszo mu do gowy, by zlekceway proby
Yogaha. Wkrótce stan przed furt z mahoniu, na której wyrze-
biono szczerzc sie w upiornym umiechu trupi czaszk. U-

chyli drzwi ostronie i zajrza do rodka. W komnacie o hebano-
wych cianach, na czarnym, pokrytym jedwabiem posaniu spo-

czywaa wychuda posta, otoczona ótymi oparami lotosu. Mia
przed sob Yare - kapana i czarownika. Mag lea, wpatrujc sie

otwartymi oczami w dal, w jakie bezdenne otchanie niedostp-
ne ludzkiej wiedzy.

Zbud sie!

Natychmiast oczy lecego nabray wyrazu, stay sie zimne i

okrutne niczym lepia sepa. Wysoki, odziany w jedwabne szaty

kapan podniós sie. górujc o gow nad Cymmerianinem.
- Psie! - sykn jak rozzoszczona mija. - Co tu robisz?

Conan zoy klejnot na wielkim, hebanowym stole.

- Ten, kto przysa ten kamie kaza mi rzec: „Yag-kosha prze-

sya ci ostatni dar i ostami czar".

Yara cofn sie. a jego twarz przybraa barw popiou. Klejnot

straci sw przejrzysto, leraz jego mroczne glebie pulsoway
drcym wiatem, a po powierzchni przepyway dziwne, mt-
ne fale zmiennych kolorów. Jakby przycigany magnetyczn sil
Yara pochyli sie nad sioem i cisn kamie w doniach wpatru-
jc sie wen hipnotycznym spojrzeniem.

Przygldajcy sie temu Conan pomyla, e wzrok pata mu
figle. Kiedy Yara wsta wydawa sie olbrzymem, teraz za gow
ledwie siga do ramienia modzieca. Conan zamruga oczami i

po raz pierwszy tej nocy zwtpi w swoje zdrowe zmysy. Nagle
uwiadomi sobie, e czarownik kurczy sie w oczach, z kad
chwil staje sie coraz mniejszy.

Cymmerianin przyglda sie widowisku nie wierzc wasnym
oczom; nie by ju pewny niczego, wiedzia tylko, e jest wiad-
kiem dziaania nadnaturalnych si bezgranicznego kosmosu,
przekraczajcych jego zdolno pojmowania.

Yara by ju nie wikszy od dziecka. Lea na stole jak niemow-
ie, wci ciskajc klejnot. Wreszcie mag zrozumia, co go czeka i

zerwa sie na nogi, puszczajc kamie. Mimo to wci mala i ju
po chwili tylko miniaturowa, wymachujca rekami figurka mio-
taa sie wciekle po hebanowym stole, wrzeszczc gosem, który

brzmia jak brzczenie owada. Skurczy sie tak, aj-Serce Sonia
wznosio sie nad nim niczym wzgórze. Conan zobaczy, e ka-

pan zasania sobie oczy domi jakby chcia osoni je przed bla-

skiem i zatacza sie jak pijany. Zdawao sie, e niewidzialna sia
przyciga Yare do klejnotu. Trzykrotnie próbowa wyrwa sie z

jego mocy i uciec po stole, ale zdoa tylko obiec go corazwszym
krgiem, po czym z ledwie dosyszalnym wrzaskiem przerae-
nia wyrzuci rece w gore i pobieg wprost do krysztaowej kuli.

Pochylajc sie nisko Conan ujrza Yare z trudem gramolcego
sie po gadkiej powierzchni, jak czowiek wspinajcy sie na
szklan góre. W kocu mag stan na wierzchoku i wycign
rece, wzywajc sobie tylko znane, tajemnicze moce. Wtem, jak

wcignity przez wodne odmty zapad sie do wntrza klejnotu i

pochony' go fale zmiennych barw. Kamie znow stal sie kry-

sztaowo przejrzysty i Conan zobaczy czarownika w samym ser-

cu purpurowej kuli. Patrzc na to Cymmerianin mial uczucie, e
obserwuje wydarzenie dziejce sie gdzie daleko, w innym wy-
miarze.
We wntrzu krysztau pojawia sie zielona posta z gow so-

nia i wspaniaymi skrzydami u ramion. Yara ucieka jak szalony,

a mciciel dep'lal mu po pietach. Nagle wielki klejnot rozprysn
sie jak mydlana banka na tysic tczowych iskier. Blat hebano-
wego stou pozosta nagi i pusty tak samo' - pomyla Conan - jak

marmurowe loe, na którym spoczywao przedtem ciao dziw-
nej, kosmicznej istoty zwanej Yag-kosha lub Yogah.
Cymmerianin odwróci sie, wypad z komnaty i zbieg po scho-

dach. Wstrznitemu barbarzycy nawet nie przyszo na myl.
by ucieka drog, któr tu przyby. Krte, srebrne stopnie dopro-
wadziy go do obszernej komnaty na dole wiey. Zatrzyma si
na moment - znajdowa sie w wartowni. Pomienie pochodni
odbijay sie w polerowanych pancerzach onierzy, lniy na ink-

rustowanych rkojeciach ich mieczy. Jedni siedzieli za' biesiad-

nym stoem, opuciwszy na piersi okryte grzebieniastymi hema-
mi gowy, inni leeli bezadnie na posadzce z lapis-lazuli wród
pómisków i przewróconych bukaków z winem. Wiedzia, e
wszyscys martwi. Yogah obieca i dotrzyma sowa - strae pos-
ny na" zawsze, munite cieniem wielkich, zielonych skrzyde.
Conan nie zastanawia si, jakie czary utoroway mu drog u-

cieczki - srebrzyste drzwi stay otworem, ukazujc szary wit.
Cymmerianin zagbi sie w gszcz ogrodu, a gdy poranny

wiatr przyniós mu rzeki zapach wieej ziemi ruszy! wawo
jak czowiek zbudzony ze snu. Odwróci sie, by raz jeszcze spoj-

rze na strzelist wiee. Czy naprawd bya zaczarowana? Czy
te moe wszystko to mu sie przynio? Nagle zobaczy, e lnica
budowla chwieje sie na ile purpurowego, porannego nieba, a jej

wysadzany klejnotami wierzchoek dry migotliwie we wstaj-
cym sloncu. Z przeraliwym trzaskiem Wiea Sonia rozsypaa
si w proch.

Przeoy Zbigniew A. Królicki



z polskiej fantastyki
U uczucie byo przykre, chocia niezupenie okrelone. Po-

wieki stay sie lak cikie, e ich uniesienie wydawao sie

niemoliwe, cakowicie niewykonalne. A jednak! Wysiek
woli i pierwsze odczucia przekazywane przez podwiadomo
zar/ey dociera do mozgu.który budzi sie powoli z hipnotyczne-
go odrtwienia. Sen prysn jak mydlana b;inka, rozbi sie na
drobne kawaki jak wielka szklana kula rzucona o beton. Poskle-

janie kawaków kuli okazao sie niewykonalne, za pogodzenie
sie /. rzeczywistoci byo nieuniknion koniecznoci. Tak, sen
by dugi, ale za (o jaki wspaniay! Zrozumienie, dobro, toleran-

cja wiat mar/en sennych wci dopywa do mózgu, ale by
stopniowo eliminowany i wypierany przez obraz rzeczywistoci.
Narzdy zmysów funkcjonoway ju normalnie, lecz uczucie

przygnbienia i zawodu przeerao wci dusze. Mimo zastoso-

wania supernowoczesnych filtrów i klimatyzacji, powietrze byo
zatche, wiono piwniczna, zgnilizn.

Denis podniós sie powoli, najwyszym wysikiem woli stara
sie opanowa drenie misni. Usiad /. trudem w otwartym wn-
trzu komory hibernacyjnej. rozgldajc sic przy tym bezradnie.
W momencie, gdy dotkn stop puszystej wykadziny podogo-
wej, wczy sic automatyczny system informacyjny.

- Witamy w roku 2585. Program l.VHetniej hibernacji uwaa-

mów. Rzeczywisto, cholerna rzeczywisto. Dopi mundur,
poprawi pas, tak, gocie mogli nadchodzi.

- Wszystkie zaogi zameldoway przybycie - ogosi komputer
zespou informacyjnego.

- W porzdku - mrukn Denis, poprawi jeszcze raz mundur,
stukn obcasami dla dodania sobie odwagi i skierowa sicw stro-n gabinetu kwatery gównej.
Automatyczne drzwi otworzyy sie bezszelestnie. Komandor

Norton prnym krokiem wmaszerowal do sali obrad, w której

zgromadzili sic ju wszyscy uczestnicy programu. Panowa wzo-
rowy porzdek, mczyni i kobiety siedzieli na wyznaczonych
miejscach, rozmawiali pógosem. Komandor zaj swoje miejsce
przy pulpicie sterowniczym i lekkim skinieniem gowy powita
zebranych. Rozmowy ucichy. 35 par oczu ledzio teraz bacznie
kady ruch Nortona. a tyle samo uszu wsuchiwao sic w iok
jego mowy.

- Tak wiec, szanowni zebrani, milo mi jest zakomunikowa,
e pierwsza cze programu powioda sic znakomicie. Norton
otar sobie czoo kraciast chusteczk. - Wszystkie systemy pro-
gramu dziaaj bez zarzutu. Szyby wind s nienaruszone.' Czuj-
niki nie wykazuj promieniowania lub obecnoci substanc ji tok-

sycznych zagraajcych yciu. Jednake, co byo zreszt do prze-

system Jordana
Leszek Kraskowski

my za zakoczony. Wszystkie systemy pomiarowe dziaaj
sprawnie. Prosimy przystpi do realizacji programu zawartego
w instrukcjach i potwerdzonego kontraktem - holofoniczny
gonik odczyta zapis kasetowy liczcy ISO lat.

Denis przetar oezy i jeszcze raz ziewn szeroko, wyraajcw
ten sposób swoj dezaprobat wobec polece pyncych z goni-
ka.

Cholerny wiat - mrukn i poczapa w stron kabiny tele-

komunikacyjnej.

Palce wprawnymi ruchami przywracay do ycia poszczegól-

ne bloki pocze. Oyy wskaniki, zamigotay trójwymiarowe
ekrany yideo-systemu BX.

Pilot systemu. Uruchomi wywoywanie na wszystkich ka-

naach - Denis zachrypym gosem rozkaza do miokrófonu.
- Tu pilot. Wszyscy abonenci Zgaszaj gotowo odbioru. Mo-

na nadawa.
- O. K. - Denis chrzkn, zakaszla i nieco mocniej ni naka-

zywaa to potrzeba wcisn przycisk mikrofonu.
Uwaga! Wszyscy uczestnicy programu! Mówi do was ko-

mandor Denis Norton. Przystpujemy do realizacji powierzo-
nych nam zada, /.godnie z wymogami programu. Osoby cywil-

ne proszones o zachowanie dyscypliny wojskowej. Zarzdzam
zebranie w kwaterce gównej. Wszystkie bloki komunikacyjne
dziaaj sprawnie. Prosz o zajcie miejsc w komorach przerzu-

towych. To wszystko. Wszelkie uwagi prosz zgasza do mojego
komputera informacyjnego. - Norton wyczy! mikrofon. - Przy-

gotowagówn luz do przyjcia pojazdów zaogowych - rzuci
w stron gównego komputera systemu.
Ktem oka skontrolowa jeszcze raz wskaniki bloku pocze,

zwracajc przy tym baczn uwag na licznik Geigera, po czym
wsta z niewygodnego plastykowgo fotela i wyszed z kabiny tele-

komunikacyjnej. Znajdowa sie w swojej maej salce hibernacyj-

nej, wyposaonej we wszystkie zdobycze techniki sprzed przesz-

o 150 lat. Salka przypominaa wygldem dobrze wyposaony
schron bojowy. Obok znajdowa sie duy gabinet kwatery gów-
nej (zwany te sal obrad) mogcy pomieci okoo 100 osób. Do
gabinetu tego prowadziy 4 korytarze, na kocu których znajdo-

way sie luzy przejmujce komory przerzutowe. Cao zwana
„Systemem Jordana" skadaa sie z 35 pokoi hibernacyjnych po-
czonych z kwater gówn szybami i korytarzami. „System Jor-

dana" znajdujcy sie 10 km pod powierzchni gruntu i rozciga-

jcy sie na obszarze 18 kmz zapewnia cakowite bezpieczestwo
osobom znajdujcym sic w pokojach hibernacyjnych. Magazyn
ywnoci zabezpiecza wyywienie zaogi na okres 70 lat.

' Denis Norton - gównodowodzcy programem mia dokadnie
31 lat, gdy wchodzi do komory hibernacyjnej. Wedug wszyst-

kich praw logiki, a moewbrew tym prawom, mia dzisiaj lat 181.

Nie martwi sie jednak tym wcale, bowiem wród uczestników
programu 205-latkowie nie byli rzadkoci. 150 lat temu ryzyko-

wa. Nigdy nie ufa zbytnio technicznym nowinkom, nawet'gdy
byy opatentowane przez najlepsze wiatowe firmy. Tu stawk
byo ycie. Gdy zamykao sie nad nim wieko kabiny hibernacyj-

nej pomyla sobie: „Có za komfortowa mier!". Obudzi sie

jednak. Obudzi sie. chocia sam w to nie wierzy. Moe to dalszy
cig snu? Ale nie!Ju sysza oskot dochodzcy ze luz komuni-
k

.
-yjnych, odgos kroków na korytarzach, gwar toczonych roz-

widlenia, kamery zainstalowane na zewntrz ulegy najprawdo-
podobniej zniszczeniu.

- Panie prezydencie - Norton zwróci sie do starszego siwiej-
cego pana - wszystko jest przygotowane. Moemy w kadej
chwili wyj na powierzchnie.

- Tak, to bardzo dobrze - starszy pan umiechn sie. - Dzi-
kuje panu, panie... - zmarszczy brwi, co oznaczao niewtpliwie
ogromny wysiek pamiciowy.

- Norton - komandor skin lekko gow.
- A wiec twierdzi pan, panie Norton, e promieniowanie nie

zagraa yciu?
- Oczywicie. W ogóle nie wykryem adnego promieniowa-

nia.

- To znaczy, e nasze rachuby byy suszne. Promieniowanie
miao zupenie zanikn po 150 latach - starszy pan podrapa sie

nerwowo za uchem. - A wiec moemy ju wyj na powierz-
chnie?

- W kadej chwili, panie prezydencie. Wolabym jednak wy-
sia najpierw patrol, który przeprowadzi rozpoznanie.

- W porzdku, Norton. W kocu pan tutaj dowodzi - starszy
pan umiechn sie tajemniczo i opadt w gb fotela.

- Uwaga! Wszystkie osoby cywilne proszone s o naoenie
kombinezonów i przygotowanie sie do opuszczenia pomieszcze
komandor zwróci sie do reszty zgromadzonych - Czys jakie

pytania?
- Owszem. Kiedy wreszcie opucimy to kretowisko? - Z fotela

uniós sie mody mczyzna wygldajcy na dociekliwego dzien-
nikarza.

- Najprawdopodobniej za 3 godziny, po moim powrocie z roz-
poznania. Na ten czas dowództwo powierzam porucznikowi Wil-
kinsowi. To nie jest kretowisko - Norton zniy gos - to najdro-
szy w wiecie system ratowniczy firmy Jordana!

Norton wbi przenikliwy wzrok w niecierpliwego modego
czowieka i zdawao sie,e tym wzrokiem usadzi go z powrotem
w fotelu.

- Odpraw uwaam za zakoczon - Norton podniós sie zza"

pulpitu sterowniczego i skierowa sie do swego pokoju.
Jeszcze raz przeanalizowa wszystkie dane komputerowe do-

tyczce skaenia rodowiska, po czym ubra sie w kombinezon
stalowego koloru, który mia te zalet, e by ognioodporny, nie
przepuszcza promieni lasera, poza tym chroni przed skutkami
promieniowania wszelkiego rodzaju. Przywoa do siebie dwóch
ludzi z zaogi, którzy ubrani ju w stalowe kombir,
wali na rozkazy.

- Jedziemy na gór. Zabra ze sob elazne racje :

we, hemy i odpowiedni ilo amunicji.

Polecenie Nortona zostao zrealizowane w cigu 30 sekund.
Dotarcie do gównego szybu windy zabrao 5 minut. Wszystkie
ruchy trójki mczyzn byy dokadnie wywiczone, opanowane
do perfekcji. Poszczególne fazy operacji powtarzano przecie
dziesitki razy. Zachowania czonków zaogi byy niekiedy dykto-
wane przez podwiadomo, funkcjonoway na zasadzie odru-
chów warunkowych. Do tego zmierzay przecie kilkuletnie
przygotowania.
Drzwi windy zatrzasny sic z hukiem. Narasta wist powie-

trza, silnik brzcza rytmicznie, jednoslajnie. W bladym wietle



akumulatorowej lampki móg Denis przyjrze sie dokadnie to-

warzyszom windzianej podróy. Wzrok komandora zatrzyma
sie na wysokim blondynie. Ciemne okulary zabezpieczajce
przed poraeniem zakryway mu górn cze twarzy. Gdy u-
miecha sie, mona byo dostrzec przez chwile dwa szeregi nie-
nobiaych zbów. Usta wskie, wargi troch popkane.
Jack Stevens - Denis przypomina sobie dane personalne. Lat

27, onaty, dwoje dzieci. Od 6 lat w Subach Specjalnych USA.
Kampania na Krecie, odznaczenia, awans na kapitana.

Komandor zmruy oczy, przeniós wzrok na drugiego m-
czyzn. Niszy troch od Stevensa, brunet z charakterystycznym

nosem zawodowego boksera.

Jim Andrews - pami Denisa dziaaa z niezawodn precyzj.

Lat 32, byy bokser. Wyksztacenie podstawowe. Kawaler. Od 8 lat

w Subach Specjalnych USA. Odznaczenia, udzia w kampa-
niach wojennych.
Tak, to dowiadczeni ludzie - myli komandora wiroway w

jakim rozhisteryzowanym krgu. „Co zastaniemy na górze?" -

to pytanie powtarzao sie wci, nie dawao spokoju, drczyo
mózg zmuszajc do nadludzkich wysików. Myli wci wracay
do wydarze sprzed 150 lat. Sygnay alarmów^ histeryczne krzy-

ki, tumy ogarnite panik, strach, komunikaty potwierdzajce
wystrzelenie rakiet, syreny, dziaa przeciwlotnicze, rwce sie

kordony onierzy usiujcych powstrzyma ludzkie morze zale-

wajce ulice, próbujce wtoczy rozhisteryzowane tumy dow-
skich gardzieli schronów przeciwatomowych. Strach, panika, ze-

zwierzcenie. Denis otworzy oczy. Nie móg znie ju duej
obrazów podsuwanych przez podwiadomo. Zapomnie, za-

pomnie. Znów wraca natrtna myl: „Co na górze?". Spalona

ziemia pokryta popioem, czy te zielone lasy i kwitnce sady,

wielkie cmentarzysko, czy ttnica yciem nowojorska aglome-
racja? Krew burzya siq w ttnicach, omotaa w skroniach.

Czy jestemy jedyni, czy te stanowimy zapomnian czstk
wielomilionowego spoeczestwa? Zamigotaa lampka wskazu-
jca na samoczynne wczenie ukadu hamowania. Szmer elek-

trycznych silników cichn. Po chwili przecigy gwizd obwieci
koniec podróy.

Drzwi otworzyy sie z niesamowitym zgrzytem i piskiem. Trój-

ka ludzi w stalowych kombinezonach opucia kabin windy.

Znajdowali sie teraz w niewielkiej niszy o ponurych popielatych

cianach i spkanych sklepieniach. Automatyczne drzwi za-

mkny sie z przeraliwym haasem. Zapanowaa ciemno. Nor-

ton wczy halogenów}' reflektor. Snop wiata pad na bure
ciany. Sczya sie po nich woda o rdzawym zabarwieniu. Z sufi-

tu spaday ciko due krople wody, pod nogami chrzci tynk
wymieszany z biotem. Denis dal znak latark. Po chwili wspinali

sie w góre po liskich, zmurszaych schodach, zbudowanych w
ksztacie serpentyny. Wski snop jaskrawego wiata owietli
olize ciany, które byy pokryte jakimi rdzawymi naleciaocia-

mi. Cikie buty dudniiy gucho na betonowych schodach. Stalo-

we hemy zahaczay o nierówny strop. Wtem nagy pisk wdar
sie do uczu. Postacie znieruchomiay, twarze zamary.
- To tylko szczur - mrukn Jim kierujc wty snop wiata

kieszonkowej latarki w kierunku maego stworzenia zbiegajce-

go po schodach.
- To tylko szczur? - pytajce spojrzenie Jacka pado przez mo-

ment na komandora.
Oczy Kortona zabysny radoci.
- Pierwsze ywe stworzenie - krzykn poklepujc po opatce

osupiaego Jima.
Wiwaty na cze szczura trway jeszcze przez kilka minut, po

czym caa trójka z weselszymi ju minami pocza kontynuowa
wspinaczk. Po 20 minutach cigego marszu natknli sie wresz-
cie na wielkie stalowe drzwi poplamione nieco rdz. Elektronicz-

ny zamek nie reagowa na impulsy. Drzwi otworzyy sie dopiero

wówczas, gdy zadziaao otwieranie awaryjne.
- Pótora metra gruboci - rzuci od niechcenia Jim. - Palni-

kiem byoby dosy trudno...
- Jestemy we waciwym schronie - przerwa te rozwaania

Norton.
- 245 m i 17 cm pod powierzchni gruntu - wyrecytowa Jack

umiechajc sie przy tym ironicznie.

Schron by rednich rozmiarów - na ok. 300 osób. Gumowe
obicia foteli rozpady sie dawno pod wpywem wilgoci. ciany
byy pokryte grzybami i pleni, pezay po nich rónobarwne
pajki.

- Ohyda - skonstatowa Jim.
wiato halogenowego reflektora lizgao sie po ropiejcych

cianach. Winda okazaa sie nieubagana. Nie reagowaa na we-
zwania elektroniczne, mechaniczne, rczne, radiowe, awaryjne,
ani te na wcieke woania Jima gsto przeplatanecikimi prze-

klestwami. Komandor bez specjalnego entuzjazmu przyglda
sie awaryjnemu szybowi. By to dugi komin o wymiarach 2x2 m,
w jedn ze cian wbite byy potne stalowe klamry.
Norton szarpa sie przez chwile ze swoim kaskiem, wreszcie

zdj go i zamocowa na nim reflektor.
- Idziemy - rozkaza krótko nakadajc kask.

Wspinaczka bya mozolna. Pot cieka z czoa, zalewa oczy,

sczy sie po plecach. Kady metr, kada klamra kosztowaa
mase wysiku. Odgosy stpania byy coraz goniejsze, oddech
rwa sie, dawio w gardle zatykao w piersiach.

- Odpoczynek - rzuci krotko Norton.

Woda sczya sie po chropowatych cianach, parowaa, dosta-

waa sie pod skafandry, zalewaa twarze. Grube rkawice pokry-

y sie rdz.
- Idziemy. Ju niedaleko.

Guchy oskot. Spory' kawa gruzu rozbi sie o kask Nortona.

Zawirowa pyl, drobne odamki gruzu odbijay sie od cian. Zro-

bio sie ciemno.
- Wszystko w porzdku? - gos Jima wyraa zaniepokojenie.
- Szlag trafi reflektor - krztuszc sie odpar Denis.

Wylot komina by ju blisko. Jeszcze kilkanacie metrów, jesz-

cze kilka, ju. Norton wypezn z szybu, poda rgke Jimowi,
nastpnie razem wycignli Jacka. Znajdowali sie teraz w nie-

wielkim elbetonowym pomieszczeniu. Denis opar sie ciko o
drzwi nieczynnej windy.

- Wczcie latarki. Owietlcie ten waz - wskaza rk na otwór
w suficie zamknity wielk klap. - Jeszcze 15 m betonu - jk-
n.
Saby snop wiata owietli klap.
- Podsad mnie - Norton pooy rqke na potnym ramieniu

Jima.
Po chwili mocowa sie ju z klap. Otworzya sie z hukiem. Na

gowy spad deszcz gruzu. Gdy kurz nieco opad, trzy pary oczu
zasonitych ciemnymi okularami wparyway sie w otwór pod
klap.

Szyb mia zaledwie metr dugoci. Wyej znajdowa sie lity

beton.
- Zabetonowane! Co to ma znaczy? - krzykn Jim.
- Zaraz to wyjani - odpar spokojnie Denis wycigajc zza

pasa pistolet laserowy. - Odsucie sie.

- Ale panie komandorze - zaprotestowa Jack. - Instrukcja

zabrania niszczenia instalacji...

Wizka promieni trafia w sam rodek szybu. Posypay sie od-

amki betonu. Jeszcze jeden wystrza. Potne grudy gorcego
betonu zmieszane z kawakami elastwa spaday na podog. W
górze zamajaczyo wiato.

- Droga wolna - z niema satysfakcj skomentowa Norton.
- Zaócie przyssawki na rkawice i obuwie. Wychodzimy.
Te dziesi metrów szybu byo ju igraszk. Wypezli z szybu

jeden po drugim. Znajdowali sie w olbrzymiej hali, przypomina-
jcej wygldem magazyn. Czu byo troch spalenizn. Wntrze
magazynu byo wypenione po brzegi plastykowymi i kartono-

wymi "pudami. Kilka pojemników byo rozbitych, kilkadziesit

dalszych ulego powanemu uszkodzeniu - byy to skutki rozbi-

jania podogi laserem.
- Niele narozrabialimy - mrukn Jim.
Komandor schyli sie. Podniós kilka puszek.
- Szynka, piwo, desery'- To chyba jaki ogromny skad konser-

wowanej ywnoci.



W hali panowa pómrok. Owietlenie zapewniay dwie mae
lampki umieszczone pod sufitem, okien nie byo wcale.

- Czy my nigdy nie wydostaniemy sie z tych cholernych za-

mknitych pomieszcze? - rozeli sie Jim.
Norton chcia mu na to co odpowiedzie, alew tym momencie

rozleg sie zaguszajcy wszystko przeraliwy haas. Do hali

wpado soneczne wiato.
- Chyba otworzono drzwi - Jack mia dosy niepewn mine.
- Sta, nie rusza sie! - do hali wjechao nagle kilkanacie

robotów, wyposaonych we wszelkie rodzaje podrcznej broni.

Zaskoczenie trójki „wamywaczy" byo tak kompletne, e poli-

cyjne roboty nie miay adnych trudnoci z obezwadnieniem, a

nastpnie „zaobrczkowaniem" ludzi Nortona.
- Ciekawe, e przez 150 lat nie wymylono niczego nowego -

mrukn Jim wpatrujc sie wciekle w krepujc* mu donie kaj-

danki.
Roboty postpoway brutalnie, ale niezwykle sprawnie. Po 15

minutach ekipa Nortona znajdowaa sie ju w pokoju przesu-
cha Gównego Komisariatu Policji Nowojorskiej.

- Tak, sprawa jest cakowicie jasna. Sabota, ewentualnie pró-

ba kradziey. Odchylenia psychiczne mog by, co prawda, ele-

mentem agodzcym, ale to ju rozstrzygnie sd komputerowy.
- Przepraszam, jaki sd? - Komandorowi twarz sie nieco wy-

duya.
- Komputerowy, zagwarantowany ustawodawstwem. - ysa-

wy pan w czarnym uniformie umiechn sie zoliwie.
- Wyjaniem ju przecie panu ca zasad dziaania „Syste-

mu Jordana". Wybudowanie magazynu na wylocie gównego
szybu byo jakim karygodnym niedopatrzeniem. - Norton by
wyranie zdenerwowany.

- Za kogo pan mnie bierze? - Mczyzna w czarnym unifor-

mie umiechn sie pobaliwie. - Za wariata, maniaka, kretyna
czy naiwniaka. Moe mi jeszcze opowiecie bajk o picej kró-

lewnie lub zakltych rycerzykach?Do ju tego - policjant zmie-
ni ton. - Zabra ich. - Gestem doni przywoa roboty.

- Chwileczk - Norton zerwa sie gwatownie z fotela. - Mam
tu co, co pana niewtpliwie zainteresuje. - Komandor wyj z

kieszeni zoony arkusz zadrukowanego papieru i pooy go na
biurku.
ysawy policjant leniwym gestem powstrzyma roboty. Wy-

pielgnowane palce delikatnie rozkaday zadrukowany papier.

^Alez^em^^ „New YorkTJ™^ 2255

na twarzy Nortona.
- Owszem, moliwe. Na pierwszej stronie znajduje sie prokla-

macja o przystpieniu Stanów Zjednoczonych do nieograniczo-

nej wojny atomowej - poinformowa usunie Norton.
Osupienie policjanta stao sie jeszcze potniejsze.
- Jakiej wojny? Atomowej? - Brwi policjanta zmarszczyy sie

gwatownie. Jednak po chwili na twarzy pojawi sie znowu bogi
umiech.
- Atomowej... - zachichota. - Nie byo przecie adnej wojny

atomowej. Ten szmatawiec jest podrobiony. - Wskaza palcem
na gazet spoczywajc na biurku.
^Tym p' poj

- Pan moe nie pamita. To przecie byo 150 lat temu. -

Komandor sprawia wraenie zdezorientowanego.
- Mog nie pamita - policjant by szczerze ubawiony. - Nie

wydaje mi sie, eby wojna atomowa bya takim drobiazgiem, e
pominito byj w podrcznikach uniwersyteckich. Magister his-

torii Adam Brockstone - przedstawi sie policjant, wybuchajc
przy tym gonym miechem.
W eldpie Nortona zapanowaa konsternacja. ,

- Usiuje mi pan wmówi, e nie byo III wojny wiatowej? -

Norton rzuca wcieke spojrzenia w stron policjanta.
- Oczywicie, e nie byo. - Brockstone mia sie tak zapami-

tale, ea zy spyway mu po tustych policzkach.
- Prosz sobie nie kpie. - Norton by coraz bardziej wcieky.

Moliwe, e studiowa pan historie na jakim podupadym uni
wersytecie. Moliwe, e przespa pan wykad o III wojnie wiato-
wej. Natomiast ja widziaem j na wasne oczy. Nigdy nie zapom-
n tej paniki na ulicach, tych krzyków...

- Zabawna historia^rzerwaf mu Brockstone. - A moe ob-

sie szyderczo.
- Nic miaem tej okazji. Wtedy ju byem gboko pod zie-

mi.
- Ach tak? Moe razem z prezydentem Thompsonem i jego

wit?
- Zgad pan. - Norton zmruy powieki.
- Czy oni yj?
- Ale oczywicie.
- A wic jest pan jeszcze jednym naiwniakiem, jeszcze jedn

ofiar synnej afery Clarka. - Policjant pokiwa ze zrozumieniem
gow.

- Czy mógby pan wreszcie przesta zabawia sie naszym ko-

sztem? -Jim zacisn wciekle pieci.
- Spokojnie, panowie, spokojnie. Zaraz wam wszystko wyja

nie. Tylko, e wci nie mog uwierzy w wasze istnienie. -

Brockstone podrapa sie po ysinie. - Okoo 50 lat temu zostay
ujawnione dokumenty dotyczce synnej paniki w Nowym Jor-
ku, spownd^ran-j fa!sz;Avym alarmem prze;waicmowym.

1 Synna afera Clarka. Tak, to bya fachowa robota. - Brockstone
zrobi tajemnicz min. - Zamach stanu w gangsterskim stylu.

•- Pan wybaczy, ale ja nada) nic nie rozumiem. - Norton wy-
godniej rozsiad si w fotelu.

- Przez sto lat te nikt z tego nic nie rozumia, poza wskim
krgiem wtajemniczonych. Wersja oficjalna brzmiaa nastpuj-
co: Rzd Thompsoti3 doprowadzi do kryzysu atomowego i do
wybuchu wojny. Wtedy kilku oficerów z generaem Clarkiem na
czele zbuntowao sie, dokonao przewrotu i doprowadzio do za-

wieszenia broni. Stary skompromitowany rzd rozpad si, a
sam Thompson popeni samobójstwo. Odby sie nawet uroczy-

^Nie do wiary. - Jim zapa si za gow.
- Ta wersja utrzymywaa si ponad 100 lat. Dopiero ujawnie-

nie dokumentacji wyjnio ca spraw Nikt z historyków nie
przypuszcza jednak, e prezydent zosial umieszczony w po-
dziemnym systemie schronów, przypuszczano raczej, e zosta

1 podstpnie zamordowany. Hipoteza ta nie wyjaniaa jednak ta-

jemniczego faktu zniknicia caego gabinetu. Niestety, nie zacho-

|

way sie adne plany domniemanych schronów, tote poszuki-

;

wania okazay si daremme i bezowocne.
- A ofiary paniki? zagadn Jack.
- Kilkaset osób zabitych kilkanacie tysicy rannych. Có, po-

lityka nie ma nic wspólnego z moralnoci. - Brockstone wzru-
szy! bezradnie ramionami. - Czy macie jakie poczenie z lud-
mi na dole? - zwróci si do Nortona.

- Oczywicie - komandor wycign zza pasa miniaturow
krótkofalówk i poda j policjantowi.

- Wydam odpowiednie dyspozycje. - Brockstone odwróci si
na piecie i wyszed z jwkoju.

Zainteresownie towarzyszce wyjciu rzdu Thompsona z
podziemnego labiryntu byio olbrzymie. Mimo i wadze
staray si zachowa spraw w tajemnicy, toju nastpne-

go dnia wszystkie dzienniki nowojorskie wielkimi nagówkami
obwieszczay wiatow sensacj. Sytuacja midzynardowa bya
napita, tote z osob prezydenta Thompsona wizano okrelone
nadzieje.

Prace majce na celu powikszenie otworu trway 2 dni i 2

noce. Zastosowano najnowoczeniejszy sprzt, zgromadzono
najznakomitszych specjalistów. Trzeciego dnia pod wieczór wy-
dobyto kabin z 3 osobami. Wród nich znajdowa sie oczywicie
oczekiwany przez wszystkich prezydent Thompson.

- Jak si pan czuje? - jaki bezczelny reporter dopad do pre-
zydenta.

- Jak zwierz w ogrodzie zoologicznym, w dodatku ekshumo-
wane i zrobione na szaro. - Prezydent mruy oczy i ciekawie
rozglda sie dookoa.

- Czy orientuje sie pan w obecnych stosunkach midzynaro-
dowych? Wybuch wojny jest chyba nieunikniony... - Dociekliwy
dziennikarz nie opuszcza ani na krok prezydenta.

- Stary kawa. Ju drugi raz na to samo nabra si nie dam. -

Thompson zdecydowanym ruchem odsun reportera.

Ceremonie powitalne trway kilka godzin Zorganizowano u-

roczyst paracie wojskow, prezydent Thompson zajmowa o-

czywicie eksponowane miejsce na try bunie. Spokój zakóci jed-

nak genera Barth - dowódca nowojorskiego okrgu wojskowe-
go. Tumaczy co zawile gubernatorowi i zgromadzonym sena-
torom i gono domaga si widzenia z Thompsonem.

- Wskutek awarii klap komory transportowej, jeden ze stat-

ków kosmicznych 3 flotylli operujcej nad rejonem nowojor-
skim, zgubi adunek 4 bomb atomowych - generaowi Barthowi
kroplisty pot wystpi na czoo. - Sytuacja fest powana. Z chwil
wykrycia bomb w górnych granicach atmosfery zarzdzony zo-

I

stanie alarm przeciwatómowy. Musi pan natychmiast zej do
1 schronu.

Prezydent Thompson umiechn si szeroko.
Dobry art. - Poklepa przyjanie Bartha po ramieniu.

i
W tym momencie rozleg sie przeraliwy ryk syren. Parada

zostaa przerwana. Zgromadzona ludno dzikim jjdem udaa
sie w kierunku najbliszych schronów.

Ze te im sie chciao zainscenizowac tak ogromne przedsta-
wienie. - Thompson mrugn okiem w kieinnku Nortona.

Twarz Nortona wyraaa jednak zaniepokojenie. Z uwag ob-
serwowa niebo przez panoramiczn lornetk.

Panie prezydencie, tam! - Norton oderwa lornetk od oczu.
a twarz wykrzywia mu sie w bolesnym grymasie.

- Co? - Thompson umiechn sie dobrotliwie.

Potny huk zaguszy! sowa Nortona. Huk powtórzy sie jesz-

i cze raz, jeszcze dwa razy. Ziemia uniosa sic do góry, jakby przy-

I

cigana magiczn sil. Olbrzymie wieowce Manhattanu wygiy
' si nagle, zadrgay konwulsyjnie i zginy w kbach dymu. O-
gromny sup ognia i czarnego dymu wzbi sie w powietrze. Nad
Nowym Jorkiem zajaniay cztery ogniste soca.

Loszek Kraskbwski



on wignjny Konrad Fiakowski

Opowiadanie napisane
specjalnie dla „Fantastyki

Zanim wrzuci monet do automatu zawaha si. Tutaj by
dzie i penia lata, jak zawsze w grudniu. Poprzez koszule

czul soce 1 lekki wiatr, który nadchodzi ze wzgórz o tej innej

zielenia tu, gdzie z czerwoffi|j gleby wyrastay drzewa o fioleto-

wych kwiatach zamiast lici. Fola golfowe byy niej rozcignitekw dolin. Automat telerolczny wbudowano w cian pawi-

lonu klubu i gdy wrzuca monety pomyla, e tam zapona ju
chyba pierwsza gwiazda. Sygal by krótki i zaraz usysza jej

gos:
- To ty. lak mio,e dzwonisz.
- Wiedziaa przecie, e zadzwoni...
- Tak. Postanowiam, e wieczki na choince zapale po twoim

telefonie.
- Jest ju ciemno?
- Tak, ale gwiazd nie wida...
- wiesz, czego ci chce yczy?
- ...ebymy byli razem.
- Tak.
- Pewnie kiedy przyjedziesz.

- Przyjad.
- ...znowu miaam ten telefon.

- I co? Odoya suchawk, jak prosiem?
- Tak... a waciwie nie zaraz. Mylaam, e to ty.

- 1 co mówi?
- To samo. e mnie nie ma.
- Co jeszcze?
- ...e domu, miasta te nie ma.
- Tak cle prosiem...
- Musze odbiera. To moesz by ty. Wiesz, jest nieg, duo

niegu. Spad rano, odgrzebuj samochody i gazie s jeszcze

biae...

Usysza sygna, sign po now monet i nie znalaz jej.

- Zaraz znowu zadzwoni - powiedzia. - Poczekaj...

Nie wiedzia, czy zrozumiaa. W uchu sysza blisk cisze prze-

rwanego poczenia. Sign do portfela, tam, gdzie mia bankno-

ty i wtedy wyczu jeszcze jedn monet, tak na cae yczenia
wigilijne. Woy j w otwór i znowu wycisn dwanacie cyfr.

Linia chwil milczaa, a potem gos automatu powiedzia:
- ...w tym miecie nie byo takiego numeru...
Woy suchawk w uchwyt i moneta wypada. Za trzecim

razem, gdy i

"

ra.
- Niemog dosta

zwa.

- ^S^Sfwh5S°i^Silei|i. To autentyczny nu-
mer.

- Jest pan pewien? Pan wie,

rych nie byo. To nasza
- Wiem. Ale moe

adres swego domu.
- Chwileczk - powiedzia operator - sprawdzw tych starych

ksikach, nie w komputerze. Tak bdzie pewniej.
Czeka i patrzy w dolin, w któr nasuwa sie cie wzgórz.
- Przepraszam - powiedzia po chwili operator - ale obsugu-

jemy tyle byych miast, e naprawd trudno tu co znale. Rze-

czywicie, ma pan racje. Pana numer jest niewtpliwy. Adres te
sie zgadza. Widocznie awaria naszego sytemu. Oczywicie odli-

czymy ten dzie od rachunku.
- A jutro?
- Jutro awarie usuniemy. Ma pan oczywicie próbk gosu?
- Mam - powiedzia i pomyla o tamie, któr dla niego nagra-

a wtedy, gdy wyjeda.
- To wietnie. W ostatecznoci z tego odtworzymy. Oczywicie

adnych dodatkowych kosztów. Na pewno bdzie pan móg za-

dzwoni do domu przed Nowym Rokiem. A dzisiaj, Wesoych
wit I 49



Uczucie setek ostrych uku
sprawio, e cignem

skór na czole. Ptak zapar
sie pazurkami, by mocniej

uchwyci zwijajcy sie kbek
mini. Dziabn raz, drugi.

Poczuem szorowanie
szczecinek ofiary po

zmarszczce. Caym jestestwem
pragnem jej dopomóc,
uwolni j od koszmaru
destrukcji przez enzymy

trawienne, od dawienia resztek
ycia przez ciany odka. Nie
mogem nic zrobi.

Wyrónienie w konkursie „Fantastyki"

i

manua
skazanego

Maciej Gaoszek



Rozlewajce sie pyny ustrojowe i wylazle ekskrementy prze-

jty mnie dreszczem. Ostatnim tchnieniem ycia który z. meta-

merycznych czonów ddownicy wbil sie si swych wiotczej-

cych mini w zagbienie porów mojej umczonej skóry. Stygo
na niej pobojowisko, krzepa krew, podrygiwaa przedmiertny-

mi skurczami jaka szczecinka, na której pulsowa skrawek ma-
terii nie budzcy ju podania w zimnych oczkach kosa. Ptak

dra i to mcio moj wiadomo budzc sie ze spyconego
snu. Rozchylaem^powieW. Ukaza mi sie obraz, którego nie po-

wc - „odcz".
Zauwayem wtedy rozdwojenie niebieskawej przestrzeni. Ja-

ka chropawa sia zmiota z mego czoa resztki ddownicy ija
wyciga zacinite na skórze pazury kosa. Jedna z biaych plam
na niebieskim Ile podrygiwaa obok mojego policzka.

Po którym z podskoków poczuem,e to nie plama, lecz moja

gowa odskakuje. Rozszerzyem szpar powiek. Wycignita
reka rzeczywistoci potrzsna mn. Zaczem dostrzegadosy
wyrane kontury obrazu. Rozpoznawane szczegóy dopomogy
mi w uwiadomieniu sobie tego, co zaszo. Pochylone twarze,

wiszce kable, delikatny warkot aparatury.
- Dobra, moesz z nim jecha.

Ten po prawej wypchn wózek na korytarz. Dugi, szary ze

zbiegajcymi sie, w dali cianami. Spojrza na piercie z nume-
rem identyfikacyjnym, który mi pierwszego dnia wtoczyli na
may palec lewej doni. Bysk zrozumienia zamigota w wodni-
stych oczach.

- Cela 108.

Pchn wózek dalej. Przyciemnione wiata na suficie przesu-

way sie miarowo. Szemranie ogumionych kóek wózka ukoio
mnie na chwile. Umiech na szczce stranika mówi, e jeste-

my na miejscu. Osabiony i bezwolny zsunem sie z wózka.

Cikie grube drzwi zamkny sie za mn, klamka zapada. Zwi-

nem sie w klebek tam gdzie staem. Obnaone i drce myli
bay sie dotkn czegokolwiek. Chciaem spa. Obudziem sie

czujc czyj obecno. Uniosem sie na okciu. Mokr od potu

doni przejechaem po wosach.
- Jedzenie.

Nademn stal stranik dziercyw doni misk. Postawij na
stoliku przy cianie, rzuci okiem po celi, po czym odszed. W
momencie zamknicia drzwi ustay wszelkie odgosy z zewntrz.
Nie mogem sie zebra, byo ciepo i duszno. Pulsujce fale ciepa
zmieniay sie w guche dudnienie krwi w skroniach. Zroszony

polem, cnciwym wzrokiem patrzyem za kawakiem cienia. Nie
byo cienia ni soca tylko ta przeraajca kwadratura celi i to

ciepo. Nachodzce mnie fale niepokoju przechodziyw rozgory-

czenie, a potemw apatie. Zrzucilem^zsiebie ubranie i signem

Resztki sosu pozostaego w misce rozpryskiwane spyway mi
po twarzy mieszajc sie z potem. Która z kropel kapna na war-

g. Zlizaem j koniuszkiem jeyka. Poczuem cierpki smak sosu

doprawiony gorycz potu. Nadeszo rozgoryczenie. Rozpacz ole-

pia mnie na chwile. W nagej determinacji odsoniem swoje
uczucia spluwajc na cian ze wszystkich si. W tym samym
momencie jakby cay wiat zareagowa witym oburzeniem.
Przeraliwy gwizd wypeni wszystko, co byo moje i nie moje.

Odruchowo zatykajc uszy i ja zaczem wrzeszcze. Krztusiem
sie wymiocinami tak, jakby mój organizm próbowa sie pozby
rozrywajcego mnie dwiku. Nie trwao to dugo. Po chwili rów-

nie przeraliwa cisza przerywana bya tylko urywanym szlo-

chem histerii i kapaniem ez na podog. Byem cay rozbity, ka-
da czstka ciaa drgaa we mnie z zaskoczenia. Wczepionyw pod-

og, poniony, skulony czekaem na nastpny atak. Oczyma za-

pakanymi zami i óci bagaem martwe sprzty o chwile spo-

koju. Gdy szok min, otarem usta i oczy, ale nie mogem sie

pozby zastygego na twarzy grymasu przeraenia. Masujc so-

bie policzki zastanawiaem sie, co to mogo by? Kropla liny
spywajca po cianie zatrzymaa mój wzrok.

- Ach! To tak - powiedziaem na gos ochryple.

Poczuem sie troch pewniej, domylajc sie ju przyczyn ata-

ku. Delikatnie i trwonie usiadem na skraju pryczy. Moja sytua-

cja nie bya doba. Terapia elektryczna, ciany dwiekoszczelne z

systemem alarmowym. Poza tym ta nieznona temperatura, któ-

ra zniewala umys i ciao. Przewanie w takich sytuacjach pozo-

staje jeszcze moliwo bicia gow w mur.W moim przypadku
nawet to nie wchodzio w rachub.
Pooyem sie na twardej pryczy. Igrajc z samym sob, prze-

suwaem palcami o pare milimetrów od ciany. Jeeli sie pod-

dam, mylaem sobie w duchu, to zgin.. Wypuszcz mnie std za

pare lat, pozbawionego osobowoci, wodzcego nieprzytomnym
wzrokiem za niebezpieczestwem, z paczem proszcego prze-

chodniów, by nie robili mi krzywdy. Przez chwile mój dziki

wzrok zatrzyma sie na tekcie wyskrobanym na cianie. Powoli
go przeczytaem, sens dotar dopiero póniej.

Widz cienie za mn sunce
Pian zoci ociekajce,
Zdyszane od biegu,

wilgotne od potu,
przyspieszyem kroku,
by od cieni opotu,
by od cieni

uciec na wieki

- Kto to napisa -

:

- Na cianie - dodaem.
Czyby system alarmowy nie dziaa stale? Bo przecie nikt nie

jest w stanie czegokolwiek napisa, gdy organizm wprost rozpa-

da sie pod naporem wszechobecnego gwizdu automatów. Chyba
tylko jedna chwila blokady systemu alarmowego moeby brana
pod uwag. Chwil t jest wejcie stranika. Czekaem na stra-
nika. Zamylony nie spostrzegem, gdy uchyli drzwi. Zauway-
em go ktem oka. Krci z niezadowoleniem gow widzc wy-
miociny i rozrzucone jedzenie. Przyniós kubek wody. Nagle,

przez uchylone drzwi, dosyszaem odlegy histeryczny miech.
Pora rozdawania wody; stranicy zostawiaj niedomknite
drzwi za sob - zdyem pomyle, kiedy odezwa sie.

- Jutro b
bek wody.

- Nie chce mi sie pi - powiedziaem spokojnie i jednym pew-
nym gestem wylaem wode na cian.

Nic nie r.

z pustym

!

Pan Meneniusz czeka na Pana.
Kto pchn mnie z ty
wysoki, "

krzeso.
- Pan sie nazywa...? -

papierach
- Tak.
- Pytam jak sie pan nazywa. - cign brwi jak gdyby znie-

- Ach tak.

Spojrzaem w okratowane okno.
- Pan sie nazywa Werumnus! - Brzmiao to jak oskarenie.
- Tak.
Dugo nie widziaem soca, pomylaem.
- Co pan robi do tej pory? - Spojrza za moim wzrokiem.
- Wypatrywaem soca.
- Urodzi pan sie. poladkami i ...

- Przepraszam.
- I przebywa pan jaki czas pod obserwacj, czy wszystko jest

u pana w porzdku. Nastpnie notowany by pan w obozie pra-

cy, kiedy odpracowywa pan uszkodzony automat. Dlaczego pan
go uszkodzi?
Skrawek soca wychyn przez kraty tworzc cienie i pócie-

nie na twarzy Meneniusza. Ten wzi moje personalia i osoni
sobie oczy. Przewitujcy papier z krótkim yciorysem nie stano-

wi dostatecznej osony przed zachodzcym acz silnym jeszcze

socem. Meneniusz przesun sie wraz ze swym krzesem do
tyu, do cienia.
- Dlaczego pan uszkodzi automat?! - podniós gos rozdra-

niony. - Dlaczego? - gos mu sie zaama.
- Dlaczego? - powtórzyem.
Dlaczego soce nie jest juokrge - pomylaem. Tylko skada

sie z maych kwadratów scalonych smugami metalu?
- Obserwowano pana - kontynuowa Meneniusz. - 1 dostrze-

ono skonnoci do agresji. Dlatego jest pan u nas. Mia pan kate-

gorie A. To dziwne,e zdrowy, dobrze zbudowany, z inteligencj
mieszczc sie w przedziale A ... Od dzisiaj ma pan kategorie B.

Std do kasacji niedaleka droga. Musi pan nad sob popracowa.
Dla... spoeczestwa. Pan nie docenia swego istnienia! - Nagle sie

uniós. - 40% noworodków nie ulega kasacji z czego 15% ma kate-

gorie A. Nieczsto sie zdarza by kto, oczywicie nie uszkodzony
Fizycznie, wiadomie pozbywa sie swej pozycji.

- Ja sie nie pozbywam, wy mnie pozbawiacie -odparem obse-

rwujc wyschego owada na parapecie.
- Dla dobra spoeczestwa, dla dobra spoeczestwa! -

piewa tonem wielkiego oratora, po czym z min nater
- -'

Judasza obrzuci mnie bezsennymi oczyma.
Nastpia chwila ciszy.
- Pobedzie pan u nas jaki czas - powróci do urzdowego

tonu. - Potem zobaczymy. Moe pan i. Do widzenia.

Nie odpowiedziaem.W drodze do celi mimo asysty stranika spostrzegem pe-

wien szczegó. Framuga. Zwyka framuga. Zamykajce
sie zamn drzwi cichoszczekny o te framug. Pooy-

em sie na twardym wyrze. Co we mnie dojrzewao.Jaka myl
narastaa, a mode pedy tego narostu kuy mi umys. Byle nie

krzycze. Byle oczy nie zdradziy strachu. Tym razem nie przeo-

czyem wejcia stranika. Przyniós jedzenie.

Uniosem gow, by drtwymi oczyma spojrze na stranika.
- Chciabym do ubikacji.

Stranik kiwn zezwalajco gow. Podniosem sie na spi-
tych nogach. Wychodzc spojrzaem na framug. Cigncy sie

wzrok z trudem skierowaem przed siebie.

Oblizaem nagle wyschnite wargi. Rozluniem minie, sta-

rajc sie nie myle o niczym. Ciki oddech stranika owion
mi szyje. Nakadajce sie wdrujce cienie za niedugo sie roz-
cz. Oby. Starannie opróniem pcherz. Dugo celebrowaem
spuszczanie wody. Z namaszczeniem opukaem rece. Gdy wy-
tarem o spodnie, ktMtt dfoni odbi sie na udzie. Poczuem gwa-
towny atak leku, e iroj plan zawiedzie, lecz mimo to szybko
wyszedem na korytarz.

Stranik czeka. Nie zwlekajc puciem sie biegiem liczc na



mamenl zaskoczenia,ju po jakich dwudziestu metrach zauwa-
yem podrygujcy cien pod nogami. To niedaleko, eby tylko nie

Zapa, nie dogoni, nie moe! Prdzej, prdzej!
Jak j.miaem za ze powietrzu, e musiaem je popycha. No-

gom, ze ociae. Sercu, e nie wystukuje swej melodii ycia z
szybkoci obdnego pianisty

Powikszajca sic framuga zapalia wiateko nadziei. Odbiem
sic na prawej nodze, obracajcsic w powietrz;). Nim stranik zd-
y mnie dopa, moj krgosup ? detonujcym w organizmie
trzaskiem uderzy w kant framugi. Opadajc na nieczue ju
nogi, umiechnem sie do stranika. Gdy ten mnie obapia stra-

ciem przytomno.

idy odzyskaem wiadomo pierwsze co powiedziano to

to, e ju nigdy nie bede chodzi. Parali nóg. Kto spojrza

ze wspóczuciem - jestem przeznaczony do kasacji. Nie

leaem ju w szpitalu. Tam zrobili swoje. Popatrzyli, doszli do

wniosku, e nic nie da sie zrobi, spojrzeli na siebie, pokiwali

gowami. Odesali do kostniej-.

Do kostnicy jeszcze ywych. Nikt nie móg mnie std wzi lub

ukrve. UKRYWANIE I YWIENIE NIEPENOSPRAWNEGO
CZONKA STOECZENSTWA GROZI KAR TRZECH LAT CI-
KICH ROBÓT takie napisy wisiay nad drzwiami kostnic, szpitali

i innych instytucji. No co. W starej cywilizacji panuje prawo sil-

niejszego. Ktos musi odejsc. by inni mogli y.
Odchodzili chorzy umysowo, trwale uszkodzeni fizycznie,

ciko zachorzali. 6 postpie medycyny nie syszano od lat.

Twardy harmonogram dnia uoony by tak, by nie trwoni na
darmo ni grama kalorii. A wszystko dlatego, e pierwotne in-

stynkty ludzkie wziy góre nad zmysami twórczymi. Czowiek
Chcia je i mie skrawek swojej przestrzeni, w której mógby
egzystowa. Tego od dawna brakowao.
jaki jek przerwa moje rozmylania na stalowym ou. Spoj-

rzaem w bok. Mody chopak ze zmiadonymi palcami. On te...

Tak... Teraz ju nie jestem panem Werumnus. Nazywam sie 17

amane przez numer kostnicy, a jest ich wiele. A przecie sam
tego chciaem! przerwaem ualanie sic nad sob. Za cene nie-

sprawnoci nóg mam nie naruszon jeszcze osobowo i wzgld-
ne zdrowie psychiczne. W kadym razie do Zakadu ju nie wró-
c. W moim skutecznym planie opuszczania Zakadu nawet na
moment nic dopuszczaem do siebie myli o kasacji. Zadraem.
Co dalej? Plan prowadzi teraz na sale preparatów. Tak. Czowiek
wszystko robi, eby y. Gdzie na neurologii na pewno potrze-

buj wieego preparatu z paraliem nóg. Naley przecie poka-
za studentom, e nic sie nie da zrobi. Preparat duo nie potrze-

buje.

1 lak po paru miesicach odsyaj go stamtd do wiecznoci. A
przez te pare miesicy czowiek yje, ba, myli nawet i póki ma
Kowe na karku nie objtym jeszcze nekroza, póki ciar ponie-
nia nie przykuje go do oa, poki widok „bezzbnych" modych
ludzi : no zagrzebie w nim wiary w ycie, poty mona z tym
yciem ro jeszcze zrobi.

Do kostnicy wszed dobize odywiony starszy jegomo. Mia
na sobie biay fartuch. Za to go polubiem. Bo waciwe wedug
przepisów nikt z nas nie potrzebowa ju antyseptyki. Po jakim
czasie starszy pan podszed do mnie. Podniós metk uwieszon
na palcu u nogi. Cos na niej dopisa. Czyje silne donie ujy
rczki mojego wózka i wypchny go na zewntrz, po czym zaa-
doway do ciarówki. Odetchnem z ulg. Byo nas kilku. Twa-
rze nijakie, nie zdradzay ulgi ani przeraenia. Raczej spokój

ducha nakarmionych chwilow zud uczestniczenia w yciu.
Kierowca ciarówki chybotajcej sie na wszystkie strony nie

przejmowa sie nami. Nie zabezpieczone wózki obijay sie o cia-
ny groc uszkodzeniem pomocy naukowych. Take noszowy
nil traktowa powanie ani nas," ani swego zajcia. Puciwszy
powoli turlajcy sic wózek podszed na chwile do kiwajcej na
kobiety. Wózek przyturlal sic do zsypu na mieci. Jak kiedy clo-

chardzi, i ja nie omieszkaem wycign z niego czego dla siebie.

Wybraem sobie dwie metalowe rurki i kawaek zgitej blachy.

Spokojnie, nie spieszc sie wsunem owe akcesoria pod siebie.

Wózek drgn. Uciekajc pod kolami samochodu przestrze

bede musia kiedy pokona. Mam nadzieje, e uda mi sie to zro-

bi jeszcze za ycia. Zawieziono mnie od razu na sale prepara-

tów.

W tej samej sali lea jeszcze ktos, ale na razie nie wydawa
gosu. Po chwili uraczono mniewod i ubog straw. Raz jeszcze

obrzuciwszy wzrokiem sale zalan niebieskaw powiat zasn-
em.

budzi! mnie mczyzna w rednim wieku o nieczuej twa-
rzy. Poinformowa mnie o moich obowizkach, to znaczy
delikatnie mi wyjawi co mam robi, eby nie znale sie

tam. skd mnie zabrano, lim... w sumie to nic nie musiaem
robi. Byle lyiko kogo nie ugry.
Po jakim czasie weszli studenci ze znanym mi ju starszym

jegomociem.
- O, tutaj macie pastwo przypadek paraliu nóg na skutek

uszkodzenia krgosupa. W ... Odwrócie go! W tym oto miejs-

cu.

Usyszaem szemranie zaciekawionego tumu.
Ta'k, moecie go odwrocie z powrotem. Sparaliowana cze

ciaa, w tym przypadku nogi, nie reaguj na adne bodce ze-

wntrzne. O prosz. - Wycign igle i zanurzy j w moim
udzie.

Na chwile nasz wzrok sie skrzyowa.
- Jak widzicie nie reaguje. Przy okazji moecie i

reakcje mini na ból.

Bysk igy W okolicach brzucha.
- O proe jak mu sie adnie cigny usta i zmruyy oczy.

Dobrze, idziemy dalej.

Odlosy dochodzce znad drugiego ... preparatu przemieniy sie

w mojej gowie w jek spryny. Co sie zdeformowao. Jakby ta

iga wsunita w zegarowy mechanizm ciaa spowodowaa, e
jego godne tykanie przerodzio sie w paczliwe rzenie scentro-

wanych trybów. Spodziewaem sie takiej sytuacji, lecz nie mo-
gem sie pozby [wgbiajcego sie odczucia fatalnoci. Czuem
sie jak aktor, którego maja zasztyletowa a on widzc, e z bud-
ki suflera zieje pustka, z powodu tremy zapomniawszy co ma
robi - wodzi bdnym wzrokiem po dekoracjach, a potem po
publicznoci, która oklaskuje te scen.

Gdy sic ocknem, w sali panowaa cisza. Potarem doni o
skro. Szukaem. Szukaem jakiej myli, dziki której

zbolay umys nie przyjmowaby podobnych sytuacji w
ten sposób. Musze by silny. Jeszcze jaki czas, po którym zoba-
cz przestrze nie objt zakazem zatrzymywania sie.

Tego samego dnia przysza nowa grupa studentów. Gdy ju po
wszystkim odwracali sie. j/y przej do nastpnego preparatu
uczepiem sie rkawa fartucha jednej ze studentek. Mój niespo-
dziewany gest wymalowa na jej obliczu wyraz zaskoczenia.

- Jestem godny - wyszeptaem.
Zachowaa sie w tym momencie jak dziewczynka, której lalka

nagle wymierzyaby policzek. Powoli wyswobodzia rkaw i z
grymasem zamylonej dezorientacji doczya do grupy.

Po paru dniach miaem do. Nadesza chwila mojego exo-
dusu z tego przybytku humanitaryzmu i wiedzy.

Przez cay czas ignorujc zarówno wnikliwo studen-
tów, jak i wcibsko igy obmylaem plan wydostania sie std.
Najgorsze, e nic nie wymyliem. Przejty byem wewntrznym
niepokojem, który' nie pozwala mi sie skupi. I sowo „obmyla-
em" znaczyo raczej tylko |»stanowienie obmylania planu, na
którym to zreszt postanowieniu sic skoczyo. Moje myli sta-

piajc sie w ostateczn decyzje przechodziy jakby przez miliony
pryzmatów, czego wynikiem by rónobarwny chaos dwicz-
cy furi setek tonów. Mieszane byy barwy nastrojów, mieszane
uczucia.

Me nerwy szarpane palcami zdenerwowanego kontrabasisty,

nie pozwoliy mi ju tu wicej przebywa. Zostaa tylko improwi-
zacja. Musiaem za wszelk cene wydosta sie z zamknicia.
Schowane pod wózkiem rurki przyoyem do nógwic je z

nimi pasami rozdartego uprzednio pótna zakrywajcego pod-
brzusze. Usztywnione w ten sposób nogi nie powinny przynaj-
mniej przez jaki czas gi sie pod ciarem ciaa lub wzrusze-
nia. Powoli osunem je na podog. Trzymajc sie wózka utrzy-

mywaem jak na razie prawidow postaw. Wzruszyem sie.

Lecz nogi pozostay sztywne. Wziem to za dobr monet- Z
pokoju przy sali, w której leaem, poyczyem sobie fartuch.

Zaoyem go na goe ciao. Teraz pachniaem jak wszyscy tutaj.

Portiera powinienem zwie. Byle nie widzia goych nóg i nie

obutych stóp. A na mój specyficzny suw mam nadzieje, e nie

bdzie zwaa. Jaki preparat by chodzi. Powoli popychajc wó-
zek przed sob chwytaem raz lew, raz praw pole fartucha.

Powoli przesuwaem si do przodu, baczc by nic zapomnie o
tej czynnoci i nie straci równowagi.

iwaem jedno kóko i rzuci-

ako nie chce mi sie ju dalej pisa. Siedz teraz w poczekal-

I ni Przedsibiorstwa Umierania. Zdrtwiaymi palcami kre-
\J le oówkiem kóka bez wyobrani. Póki z chci pisaem,
poty chciao mi sie przedua ycie, by niknce za mn minuty
przeszoci utrwala na skrawku papieru. Teraz jednak powoli
wypywa ze mnie strumyczek chci ycia. Zblia sie ostateczny

brzeg. Trzeba mi jeszcze by pierwszym w kolejce i obarczonym
dwudniowym prowiantem z bezbolenie dziaajc trucizn wy-
stuka laskami lad za bram.

Boje sie postawi kropk, jestem trzeci w kolejce, a ci z Przed
siebiorstwa niele na mnie zarobili, miaem szczcie, e sie tu

dostaem, niewielu to osiga, by sie spokojnie skoczy, nie za

darmo, roni s tu ludzie, duo modych, kto mnie ze zniecierp-

liwieniem szturchn, ebym przysun sic bliej bramy, dwa
razy stuknem laskami, ten brodadaty raly czas sie umiecha,
tak," hm, chyba zaraz kolej na mnie, ide brama zgrzytna, wiatr

targa mi Wosy, soce, sonce wieci, takie due, jasne, laski

zapadaj sic w' piasku, nogi sie rozjedaj, tyle piasku, hm, taka

przestrze, umiechnem sie. ach.

Maciej Gaos/.ek



Twierdzenie, e Stanisaw Lem naley do
najpopularniejszych autorów SF w angielskim
obszarze jzykowym byoby znaczn przesad, z
pewnoci jednak jest on jednym z tych, którzy
zwracaj na siebie uwag krytyki literackiej.

LEM
W USA

W recenziach mona nawel przeczyta, ze za-

stuguie na Nagrod Nobla - lak twierdzi autor

artykuu we wpywowym ..New York Times Book

Review" Wprawdzie „Solans". pierwszy przekad

Lema w Ameryce (1970) zoslaf przyjy przychyl-

nie, ale niemal wycznie przez zwolenników SF.

np. przez autora Jamesa Blisha (w ..Magazine o
Fantasty and Science Fiction") i Petera Nichollsa

(ówczesnego wydawc angielskiego czasopisma

krytycznego SF „Foundaiion"). Przeom w krytyce

nastpi dopiero w 1976 roku, kiedy Theodor So-

lolarofl, uznany wydawca „New American Re-

view" opublikowa 29 sierpnia obszerny artyku w
„New York Times Review". w którym omówi
sze ksiek Lema. Byt lo pierwszy wypadek,

kiedy aulorowi SF powiecono ca stron tytuo-

w lego czasopisma Solotarot nazwa Lema ge-

niuszem, polihislorem. wirtuozem narraqi i stylu,

zakoczy za swó| entuzjastyczny wprosi esej

sowami ..He is a major wnter and one o! the

deep spims olourage ". Od tego momentu nowe
ksiki Lema omawiano regularnie w „New York

Times", „New York Times Book Review", w ma-

gazynach inlormacyinych „Time" i „Newsweek"

oraz w innych publikaqach, gównie bardzo po-

zytywnie. Do grupy autorów, recenzuicych ostat-

nio Lema, nale John Updike (dwie recenzje w
..New Yorker"). Joyce Carol Oaies. Kurt Vonne-

gut Jr. i Peter S Beagle. auior wspaniaych fanla-

sy („The Las! Unicom" i „A Fine and Pnva!e Pla-

ce"). Z duym uznaniem spotkaa si „Prónia

doskonaa"

Równie krytyka akademicka zwrócia uwag
na Lema, zwaszcza na jego „Solans" Mark Rose
powieci mu wiele miejsca w ksice „Alien En-

counters. Analomy of Science Fiction" (Harvard

University Press 1981). monograli Richarda E.

Ziegfelda zapowiedzia juz Fredenck Ungar. kolei-

na ukae si w wydawnictwie Slramount House,

a Taplinger wydaje zbiór esejów w opracowaniu

Martina H. Greenberga i Josepha D. Oandera.

Cykl ten firmui swoimi nazwiskami lacy autorzy

jak Philip K. Dick, Ursula K. Le Gum, Isaac Asi-

mov, Robert A. Heinlein i A. C. Ciark

Jednak aulorzy science fiction (a równie czy-

telnicy), nie liczc kilku modszych jak Mlchael

Bishop i Christopher Priesl oraz pisarzy polskie-

go pochodzenia |ak George Zebrowski i Ursula

K Le Gum. nie lubi Lema - ani jako pisarza, ani

- tym bardziei - iako zawzitego krytyka science

fiction Kiedy w 1975 toku udostpniono w USA
szerokiemu ogóowi kilka niepochlebnych uwag

o amerykaskiej SF opublikowanych w RFN-o-

wskiei Fankfurter Allgemeine Zeilung, Lema po-

zbawiono natychmiast honorowego czonkos-

twa w SFWA (Amerykaski Zwizek Pisarzy SF),

przyznanego mu przed kilku laty. Ten niegodny

krok zosta uzasadniony wymogami satulowymi

Zwizku (poniewa Len iako czonek rzeczywisty

me móg by jednoczenie czonkiem honoro-

wym Zwizku), ale w rzeczywistoci by1 lo oczy-

wicie akl zemsiy za ze zdanie Lema o amery-

kaskie! science fiction. Dokadn dokumentacj

caei alery mona znale w ukazujcym si w
Kanadzie krytycznym czasopimie SF ..Science

Fiction Studies" (zeszyty 11-14, 1977-1978), w
którym wyranie jes! widoczna prowinqonalno
wielu amerykaskich autorów SF

Zasuonym policzkiem dla SFWA sta si fakl

opublikowania w tym samym czasie przez najbar-

dziej prestiowe czasopismo USA ..New vorker".

kilku utworów Lema Najpierw byy lo Irzy teksty z

„Prozm doskonatei". a potem cziery z ..Dzienni-

ków gwiazdowych" 30 stycznia 1984 r ukaza Sie

aulobiograliczny esej Lema zatytuowany „Oan-
ce and Order", napisany pocztkowo przez auto-

ra dla nowei serii wydawniczei Coniemporary

Aulhors' Aulobiographcal Senes (teks len spra-

wi m in . ze amerykaski literaluroznawca, który

zamierza przeprowadzi z Lemem wywiad, otrzy-

ma natychmiast stypendium), a 2 kwietnia 1984 r

fragment „Wielkoci urojonej". Artykuy Lema za

mieszczane s równie w innych magazynach-

.Omni", „Penthouse", „Antaus". ..The Yale Litera-

ry Magazine" oraz w „Missourii Review ".

Z ksiek Lema najwikszym sukcesem posz-

czyci si moe bez wtpienia „Solans" Wpraw-

dzie wydanie oprawne z 1970 roku (wyd Walker

and Co ) iest |uz dawno wyczerpane, ale wydanie

kieszonkowe (wyd. Berkley Books) jest ustawicz-

nie wznawiane i osigno juz czny nakad

170.000 egzemplarzy. Ksiki Lema ukazyway

si pocztkowo w matym wydawnictwie The Sea-

bury Press (jako „kieszonkowce w Avon Books)

„Niezwyciony" („The Im/mcible", 1973), „Pa-

mitnik znaleziony w wannie" („Memoirs Found

in a Bathtub", 1973), ..ledztwo" ("The lnvesliga-

tion", 1974), „Cybenada" („The Cyberiad" 1974).

„Kongres futurologiczny" („The Futurological

Congress" 1974), „Dzienniki gwiazdowe" (.The

Siar Diaries" 1976), „Bajki robotów" oraz ..Ma-

ska", Polowanie" i „Zakao Doktora Vliperdiusa"

(„Mortai Engines". 1977) W póniejszym okresie

l.em zdecydowa si na znan seri „Helen and

Kurt Wolff Books" w duym wydawnictwie Har-

cowi Brace Jovanowch (HBJ) - amerykaskim

wydawcy Halo Calwna, Georgesa Simenona.

Guntera Grassa i Maxa Fnscha

Wspóprac z HBJ Lem rozpocz od „Kataru"

(„The Cham of Chance". 1978). po którym przysz-

a koiei na „Próni doskona" („A Perfect Va-

cuum". 1979). „Opowieci c pilocie Pirwe" („Ta-

ies of Pirx, the Pilot". 1979 i „Mor Tales of Prix,

the Pilot", 1982), „Powrót z gwiazd" („Return Irom

Ihe Statrs". 1930). pozostae czci „Dzienników

gwiazdowych' („Memoirs of a Space Travcler".

1982). „Gos Pana" („His Master s Voice", 1983),

„Wielko urojona" wraz z „Golemem XIV" („Ima-

ginary Magmiude". 1984; uznane oslalmo za

wielkie osignicie Lema przez czoowy tygodnik

USA „Time"! W styczniu 1985 r. ukae si „Mic-

roworlds"- opracowany przez mme zbiór esejów

na lemal science fiction, zawierajcy kilka artyku-

ów, klóre Lem napisa w |zyku niemieckim i do
których brakuje polskiej wersji, np autobiogra-

ficzny esei opublikowany w „New Yorker". W wy-

dawnictwie Harcowi Brace Jovanovich przygoto-

wuj si obecnie „Eden i trzy eseje, z których w
Poisce ukazaa si dotychczas tylko „Jedna mi-

nuta" (w tomie ..Prowokacja ), a .Woapon Sys-

tems of the 21 st Century" i „The Wor'd as Holo-

caust" uka si wkrótce nakadem Wydawnic-

twa Poznaskiego.

inna ksika, „The Cosmic Carval of Stanis'aw

Lem", opracowana przez Mc-haeia Kandela i o-

publikowane w 1981 r. w wyd. Continuum Books,

zawiera oprócz opowiada równie Iragmenty

powieci Michael Kandel jest najlepszym z ame-
rykaskich tumaczy Lema Jego przekady „Kon-

gresu futurologiczengo. „Cybenady", „Gosu
Pana" i Próni doskonaej" s wspaniae, dwa z

nich otrzymay zasuon nommacie do nagrody

„National Book Award" Jednak Kandel zai si
obecnie wasn twórczoci literack, co absor-

buj go niestety tak bardzo, ze me moe |uz tu-

maczy

Wikszo z wymienionych amerykaskich

wyda Lema ukazaa si równie w Anglii naka-

dem Secker and Warburg, a iako kieszonkowce -

w wydawniclwie Penguin. Nakady, zarówno w A-

meryce, jak i w Anglii, s na razie niskie: kilka

tysicy egzemplarzy dla wyda oprawnych i kil-

kadziesit tysicy dla kieszonkowych. Bez wt-
pienia jednak Lem moe poszczyci si wiern
rzesz czytelników. Problemem numer ;eden iest

w dalszym cigu nie lyie brak zainteresowania

czytelników lub wydawców, ile tumaczenie Dla

typowych czytelników SF ksiki Lema s zbyt

zawie i przeom na angielskoiezycznym rynku

ksigarskim nastpi dla niego dopiero w przysz-

oci.
Przeoy



Nowa pozycja poczytnej seni ceiarnowskiej piw-

u jesi nadzwyczaj ciekawa i to z kilku powodów

Przede wszystkim jest odmienna cc wszystkie"!

tych tDomi;a;ac .7. powrotem na Ziemi"), które

ukaza s e dotd w sen> poswicc-.ej dzeiom

ludzkoci 1 iei cywilizacji inny powód to data wy-

dania oryginau - ksika Wiliy ego Leya .Wat-

chers ot me Sky" zostata opublikowana w 1963 r

.

a uzupeniona w 1966. czyli prawie dwadziecia

lat temu, a w cigu- lego czasu wieie Sie w astro

nomii zmienio Wydawa by si mogto, ze prze-

kad polski jesi mocno spóniony, ale pierwsze

wraenie okazuie si faszywe W istocie rzeczy

dzieie astronomii, pasjonujco przedstawione

pizez autora, sawana cze a dz iejów cywilizacji

ludzkiej 1 zamieszczenie ich w sem cerarnowskiej

est nadzwyczaj trafne Pozostae wtpliwoci

recenzje
sirukcje wiedzy staroytnych okazuia s*e zadzi-

wiajco trafne, co dokumentn nowo odkryte

rccia Ootyczy Ic zwaszcza prac Hipparcha 1

Ptolemeusza 1 juz zupenie arbitralnie autor prze-

sun pocztki astronom.
.
na okoo 800 rok p.n e

mantyczn przesad w datowaniu powstania a

stroncmii. Wiiy Ley popad w drug skrajno -

zapomnia e wci sa odkrywane nowe materia-

y notoryczne, co wiece, - me zwróci uwagi na

powstajc w czasie pisania ksiki archeoastro-

nomi, której zadaniem jest wyjanienie najdaw-

niejszych dziejów aslronomn (..praastronomu

praktycznej")

Elementy „astronomii fantastycznej staroyt-

noci stay sie treci astioogn podczas gdy

astronoma we waciwym tego sowa rozumieniu

rozwiewaj sie po zaznajomieniu ze wstpem stawaa sie z upywem czasu dyscyplin cile

Od astronomii fantastycznej

do sejentycznej
oraz., spisem treci, oprócz Dowiem zasadnicze-

go tekstu ksiki znalazo si w mei cenne „Uzu-

penienie" pióra Andrzeja Kajetana Wróblewskie-

go, który zarazem byt konsultantem naukowym

wydania polskiego, a take dokona wyboru ilu-

stracji r-.a wkadkach - w tym przekazanycn ze

stacji kosmicznych, barwnych obrazów planet.

Redakcja zaopatrzya ksiazke w wymowny pooty-

lu .Nieoficjalna historia asronomi' od Babilonu

do ery kosmicznej'

WHIy Ley studiowa najpierw astronomi 1 pa-

leontologie, póniej zaj sie leori bada rakieto-

wych 1 kosmicznych Zosta czonkiem Brytyjskie-

go Towarzystwa Midzyplanetarnego oraz redak-

torem naukowym pisma ..Galaxy" Ksika „W

niebo wpatrzeni" jest podzielona na trzy czci.

Do nich autor doczy epilog oraz zacznik la

wlacwie kilka zaczników, w tym dwie istotne

notatki)

Cze l - ..Narastanie wiedzy" - demonstruje,

w ;akf sposób astronomia ;aczona nieraz w daw-

nych wiekach z astrologi) przeksztacaa sie z

fantastycznych w gruncie rzeczy wyobrae o

meb e w sos dyscyplin naukowa o zjawiskach

1 ciaach kosmicznych Nieoficjalny charakter his-

torii astronomii usprawiediiwa nazwanie jej po-

cztków astronomi lantastyczna" w klórei ci-

se ina owe czasy) wyniki obserwacji byty rkio-

wane na równi z najbardziej nieprawdopodobny

mi wyobraeniami o budowie 1 istocie wszech-

wiata Autor przestrzega przed braniem na serio

naidawnieiszych zapisków o freci astronomicz-

nej wykazujc, ze kryty one w sobie zupenie inne

pojcia Ponacio zwraca uwag, ze w gruncie

rzeczy niewiele wiemy o poczynaniach starozyi-

nych tiiozofow 1 uczonych - znamy ie z drugiej

rki z urywkowych cytatów, przypisujemy zna-

cze e cakiem odmienne od rzeczywistego Trzy

pierwsze rozdziay powinni koniecznie przsu
diowac zwolennicy paleoastronautyki 1 fanta-

stycznej archeologii, a zwaszcza eh twórcy

Przekonaliby si wtedy, jak bezpoostawne s ich

koncepcie oraz interpretacje staroytnych prze-

kazów, do których si odwotui nie zadc sobie

trudu przestudiowania oryginalnych róde' Pa-

leoastronautyka. czyli wiara w przybyszów z Ko-

smosu (odwiedzajcych Ziemi w zamierzchej

przeszoci), jest 10 science fiction najgorszego

rodzaju - skamana do pocztku do koca Praw-

dziwa Sr przestrzega bowiem pewnych regu gry

me pretendujc do rzekomo cisej naukowoci

Tyie impresji jak e nasuny m si w trakcie

lekiury pocztkowych rozdziaów ksiki Nawia-

sem mówic, aulo' zwracaiac uwag na bdy
sam me jest od nich wolny jego pomyki prostu

i tumacze oraz redakcja Wypada równie zau

wazyc, ze W Ley zagalopowa si -ieco w kwes-
' - niektóre rekon-

naukow posluguica si metodami matematycz-

nymi, a póniei - fizycznymi Jednak najwikszy

przeom w aslonomii wie si z nazwiskami Ko-

pernika, a potem Galileusza. Keplera 1 Newtona

W cagu siu pidnesiciu lat, które dziel wyda-

me ..De Revolulionitus" Kopernika od ..Phiiosop-

hiae Naturaiis Pnncipia Mathematica" Newtona

dokona si zasadniczy zwrot w rozumieniu

wszechwiata który przesta by niewielkim uka-

dem sicdhiu cia niebieskich zbudowanych z

.pitej substancji " (quinta essentia), obiegaj-

cych n,eruchcna Ziemi 1 zamknitych sfer

gwiazd staych, a okazat sie znacznie bardziej

skomplikowany, chocia zarazem prostszy, bo

rzdzony jednakowymi prawami Wynalazek lu-

nety pozwc'i stwierdzi, e planety to ciaa po-

larne naukowym, jak tez jednym z pierwszych u-

tworow fantastyczno-naukowych Ksik t Ke-

pler napisaw Zagamu, gdzie spdzi osatme lata

ycia A jeszcze wczeniej 00 zaznajomieniu si

z ..Wysannikiem gwiazd" Galileusza. Kepler na-

pisa .Zbudujcie statk: 1 agle, zdalne do uzyaa

w powietrzu mebios Znajdziecie wówczas take

mzow do obsadzenia 'Ch zaog, mów, którzy

ne uiekn si bezmierne: pustki przestrzeni ko-

smicznef Tymi zdaniami Kepler wyprzedzi

wszystkich póniejszych twórców SF wspomina-

jcych o podróach midzyplanetarnych

Piszc o Galileuszu. Wiliy Ley lozprawit si z

jeszcze jedna fantasiyczn opowieci o straszli-

wym przeladowaniu tego astronoma przez Ko-
ció Otó w istocie rzeczy oicowie Kocioa byli

do Galileusza przychylnie nastawieni, z wyjtkiem

kilku duchownych, którym Galileusz z racji

swoich niewyb-ednych ataków narazH si oso-

" I waciwie paro-

swiaty zaziemskie. moe nie lak lantaslyczne. jak

pierwotne wyobraenia o naturze planet, ale prze

oez zdumiewajce rónorodnoci 1 zarazem od-

znaczajce sie regularnoc w budowie Okaza-

o sie. iz kada planeta jest na swoi sposób wy

lalkowa, chocia wszystkie razem maj pewne

cechy wspólne.

Naiwicej miejsca autor powici Ziemi 1 jej

ssiedztwu, a nastpnie Marsowi 1 Jowiszowi W
zwizku z poszukiwaniem drugiego ksiyca na-

szej panety przypomnia dwie powieci fanta-

styczno-naukowe Juliusza Verne'a przeprowa-

dzaiac ich krytyczn anaiizn. Omówi! lake za-

pomnian juz dzi tzw mistyfikacje ksiycow,
zwizan z nazwiskiem innego sawnego twórcy

SF - Edgara Allana Poego. który komentowa wy-

darzenie z roku 1835 (na amach nowojorskiego

The Sun" ukaza si wtedy reporta donoszcy

o odkryciu przez Johna Herschela yca 1 cywili-

zacji na Ksiycu) Chocia Edgar Allan Poe sam
pisa fantastyczne opowieci, najbardziej zdumia-

o go to. iak bezkrytycznie zostaa owa mistyfika-

cja czyita przez powane skdind osoby Ten

przyczynek do historii badan astronomicznych u-

kazuie. jak ludzko jest zakniona niezwykoci

oraz kontaktu z pozaziemsk cywilizaci Odnosi

si wraenie, iz w przekonaniu wielu ludzi gów-
nym zadaniem astronomii powinno by odkrycie

cywilizacji lub przynajmmei ycia na innych pla-

netach. Obszermei Wiliy Ley pisze na len temat w
rozdziale 12.. powiconym Marsowi, a take w
rozdziale 22 - Zycie we Wszechwiecie a kon-

cepqa ekesfery" - oraz w epilogu noszcym tytu*

Poszukiwa* pozaziemskich cywilizacji" Autor

uwaa, iz wiara w wyjtkowo naszego ukadu

planetarnego staje si ostatni lim obronn an-

tropocentryzmu.

Rozdzia 22. jesi ostatnim w czci III. zatytuo-

wanej ..Przybliona nieskoczono". Wbrew

górncoinej nazwie jest to najkrótsza 1 najsabsza

cze ksiki. Autor najwyraniej straci impel

twórczy, czy moe ii-,.vencj. skoro w trzech nie-

zbyt dugich rozdziaach postanowi zawrze po-

zosta wiedz astronomiczn, obejmuic cay
prawie Wszechwiat Jesi. ma to byc przyblie-

niem nieskoczonoci, to nienaturalnie skróco-

nym.

Natomiast w zaczniku godna uwagi jest „No-

tatka o radioastronomii" chooaz aulor wykaza w
mei zadziwiajco sab przenikliwo odnonie
moliwych sukcesów radioastronomii, której roz-

wó| by tak szybki, ze ju obecnie pod pewnymi

wzgldami przecigna ona osignicia astro-

nomii optycznei (odkrycie kwazarów, puisarów.

promieniowania ta).

W ksice W Leya, a zwaszcza w jej drugiej

czci oraz w rozdziale 22 1 epilogu, mionik fan-

laslyki odkryje róda inspiracji wielu pomysów
spotykanych w utworach scence fiction. O nie-

których pisze aijtor. wspominajc takich twórców

ST- iak wymieniony |u Verne czy Poe. a lakze

Isaac Asimov 1 Aleksander Kazancew. Jednak u-

wazna lektura pozwoli stwierdzi, ze sam proces

poznawania zaziemskich wiatów jest wspania,

fantastyczn przygod 1 nadal moe stanowi

) w ogóle uniKn - std przedziwne

itencji wyroku, który me byt eg-

zekwowany (oprócz wymogu wypowiedzenia for-

muy wyrzeczenia si pogldowi W dodatku trzei

kardynaowie, sporóo dziesiciu sdziów, me
podpisali wspomnianego wyroku Na wolnej od

emoc|i relacji Leya wielu autoiow moe sn? uczy
tolerancji oraz uczciwoci pisarskiej

Cze II ksiki - Nasz Ukad Soneczny" -

naiezaroby czyta razem z Uzupenieniem' po-

niewa stanowi juz tylko histori odkry w na-

szym ukadzie planetarnym Jest to zarazem his-

loria niezwykle pasjonujca ukazie wielki wysi-

ek astronomów, którzy dysponuic iedynie wyni-

kami naziemnych obserwacji odsuwali krok po
k-oku granice n ewiedzy 1

polskich, którym autor powica nieco miejsca w
swei ksice. Oprócz omówienia ycia i dziel

Mikoaja Kopernika, W Ley wspomina Woiciecha

z Brudzewa, Michaa Kamiskiego. Mariana Ko-

walskiego, Józefa Witkowskiego, a take opisuje

dziaa'no Jana Heweliusza, katalog „Thealrum

Comeltcum" Stanisawa Lubiemeckiego 1 historie

odkrycia przez Kazimierza Kordylewskiego pyo-

wych ksiyców Ziemi

T. Zbigniew Dworak

Wiliy Ley: W niebo wpatrzeni Przeoyli Ewa Ko-

liska 1 Bolesaw Orowski Pastwowy Instytut

Wydawniczy, Warszawa 1981 Cona 500 z. 1



recenzje

Popularyzator w ekstazie
Kio lo powiedzia, ze ksiki zawsze przychodz
u nas za póno, a czyny za wczenie ' Istnieje

wieie dzie lepszych od „Relu z manoragory" i

znacznie bardziei godnych aforyzmu Kazimierza

Wyki. ale pozycji tysiaka le bym nie lekceway.

Ksik opowiadajc o mitycznym paslwie po-

licyjnym koczy tysiak w roku 1978, rzecz uka-

zaa si trzy lala póniej. Podobny los dotkn w
tym czasie innych autorów próbujcych si mie-

rzy metod lantastyczn z niedolami homo poli-

ticus Jednoczenie ksika tysiaka - nieforem-

na i egzaltowana, baniowa i realistyczna, budu-

jca wiat historyczny i wspóczesny zarazem -

mato przypomina klasyczne dystopie, jakie rów-

nolegle pisali Wnuk-tipiski. wikiewicz. Ora-

mus. Wolski czy Zajdel

tysiak pasuie do nich i nie Ten czowiek-

orkiestra popularyzacji historycznej, reportau

kryminau, a akze science liction proponuje nam
rzecz o sadyzmie, przemocy policyinei i manipu-

lacji. Jednoczenie do pewnego momentu wygl-
da ksika iak smakowita tych aidactw apoteoza

Niby jest lo powie, ale Irudno chwilami nie po-

traktowa jej jak szaleczego montau barwnych

epizodów z dziejów wiata i historii sztuki Nie

jest to wiec tantastyka technologiczna, ortodok-

syjna Trudno tez zaliczy ksik do fikqi Borge-

sowsko-0'O'mesonowskiej. Jest na to t ysiak

zbyt stylistycznie niepowcigliwy, pisze miejs-

cami pokrtnie, zumalistyczme. zeby nie powie-

dzie - na kolanie

Ksika iesl i zarazem nie jest anachroniczna

Bywao, ze niosa intuicje wyprzedzajce swój

czas. bywao, ze czas j dublowa W roku 1978

mogo si autorowi wydawa, ze odsania najis-

totniejsze mechanizmy rzeczywistoci, po trzech

lalach, kiedy ksik rzuci na rynek „Czytelnik",

publiczno bya zajta czym zgoa odmiennym
od obsesji drczcych cynicznego policjanta Te-

raz, kiedy rzecz wznowi KAW, ozdobion w do-

datku reprodukcjami Bócklina i innych nadreali-

stów, odsania sie przed nami Flet z mandrago-

ry" jako krzykliwy surrealistyczny dance maca-
bre

Problem za w hislor i to sprawa skata, na

które] amali zby pisarze, filozofowie praktycy

lsi od tysiaka Kio moe mówi tu o sukcesie9

Szekspir z „Oleiem i „Ryszardem M" moe
„Makbetem". Dostojewski z „Biesami . tagerk-

visl z „Kartem" jako przykadami za jednostko-

wego Ze zem socialnym systemowym borykali

si Orwell, moe Zinowiew. zapewne Conrad. Wi-

tkacy, moe Huxley... Zawsze jednak ryzykowali

zarzuty, ze ich wizje upraszczaj i schematyzuj
zawiktany ksztat zbiorowego diabelstwa. Podob-
nie zreszt jak i anielstwa. Kopot w tym. ze w
racje zta wnikndo trudno, wszelkie racjonali-

zacje mog tu zawodzi, zo jest czsto bezinte-

resowne, dziaa na swoj niekorzy, bywa tosa-
me z obdem. Niemiae dobro z kolei w walce

ze zem potrafi wznie si na szczyty heroicznei

witoci Pisarze ruszai na te tajemnicze wody
zdajc sie na intuicj, obserwacje i wyobrani...

tysiak uproci sobie zadanie Ciemne cieki za
pokaza cyluic oblicie przykady z historii Obd
zastpi banaln kalkulacj ..Kiedy na koniec zro-

zumiaem, ze lepie/ by motkiem mz gwodziem
- wstpiem do policji", Olo wyznanie narratora

wzowe zdanie ksiki. Wiem. ze brzmi ono efek-

townie ale nie sdz, by Iratiao w sedno
Almosler „Fletu .. " budui dygresje Autor nu-

rza si w historycznych casusach, opisuje dziea

sztuki, ajdactwo, cynizm, sadyzm wszystkich

epok defilui przed czytelnikami, opisane wa-
wym piórem (trudno rzec - zgorszonego czy pod-
nieconego) narratora. Nie zal tysiakowi stron na

powtarzanie anegdot, na rozwleke opisywanie a-

naiomu kota. krwioerczoci piranii czy psychiki

mapy Wszystkie te dygresje rozsadzaj narra-

cj, odcigajc nas od powieci o krgu wadzy,

o spisku w dziwnym pastwie, w którym prezy-

dent lak bardzo oddali si i oddzieli oprawcami

od poddanych, e kiedy utraci ycie, nikt lego

nawet nie zauway.
Narrator powieci jest policjantem, sadyst, a

jednoczenie jest 10 posta wiadoma siebie,

swoich motywacji 1 swego miejsca w kulturze 1

wiecie tysiak ma na je| lemat mao do powie-

dzenia od siebie, nie wymyla melafor (iak ta o
umiechu poszerzonym brzytw), tote musi ie,

podobnie jak motto, poycza od tautremonta. W
ogóle duzo tu zapoycze Wszystkie one
skwapliwie apeluj do wiadomoci potoczn
Suga wadcy - kanalia - sprzedawczyk - cynik

Poczciwy Sienkiewicz, do którego „wiata ua-
twionego" mieli pretensje 1 Prus. 1 Brzozowski. 1

Gombrowicz, potrafi skomplikowa takie sytua-

cje Pokaza przecie pana Charampa sucego
niegodziwemu Radziwiowi z .

rwtoa I pana
Andrzeja Kmicica, który szedt na pasku tego
Radziwia, bo mu, primo - zamcono w gowie
szczeoólnie pok-econym r>ai"o!v.-mpm a serun-

do - zwizano rce przysig Nie przesdzam,
które przypadki s czstsze, pozwol sobie mie
zdanie, które s ciekawsze dla literatury.

ysiak tymczasem, bardziei niz literatur, wy-

daje si by zafascynowany budow barwnego
panopticum - jest to królestwo nieumiarkowania.

mieszanina k'czu, erotyzmu, sadyzmu i smaku
bardzo wyszukanego. Mimo to, padaj tu sdy
trafne 1 adekwatne do wspóczesnoci, jak np. ten

o „cywilizacji telefonów", w której niegodziwe dy-

spozycje przekazuje si „na gb " za porednic-

twem elektroniki, tysiak daje czytelnikom zudze-
nie, ze kontaktui zca prawd 1 nareszcie unie-

li gowy do poziomu prawdziwych problemów
epoki

Czciowo jest to prawda Ale tysiak krzywdzi

take t publiczno, co uwiadomiaby sobie a-
two, analizujc na przykad iego aforyzm o moto-
chu. ery len pozornie klarowny rachunek spo-

eczny, ze „lepie) by motkiem mz gwodziem".
Skoro „lepiej", czemu gwodzie lak licznie si
pieni' Autor zajty mnoeniem okropnoci po-

mija jak warto, jaki dramat publiczny 1 jed-

nostkowy 1 nie wiem czy ostatnie mdrzejsze
strony powieci mog wyrówna len niedosta-

tek? Tak wic zalety powieci s iei wadami. Za-

wiera mnóstwo kulturowego materiau, który nie

wtopi si w materi ksiki Podejmuje istotne

problemy jednostki 1 spoeczestwa, rozprawia o
nich jednak haaliwie 1 poowicznie Opowiada o
poiicyinym-mwigiiacyjnym obdzie, jest 10 jed-

nak obd wydumany, nieautentyczny Prezentuje

wreszcie par demonicznych postaci, ale popro-

wadzonych retorycznie, papierowo
Wiele si mona od tysiaka dowiedzie, wiele

sobie za iego spraw uwiadomi Kiedy jednak

potrzsn ksieczk na sitku, tc ea na nim zo-

stanie bdzie przede wszystkim powtórzeniem,

cytatem 1 rezonerstwem popularyzatora, który

wprawia si w niekontrolowane ekstazy Nie po-
lubiem, iak wida, tej ksiki, ale jednoczenie,

przyznaj, przeczytaem j z zainteresowaniem i

pasj Mam nadziei. e przeciera jakie szlaki,

ze wyamuje drzwi wiodce ku podobnym doko-
naniom - dojrzalszym pogbionym 1 lepiei wy-
waonym artystycznie.

Maciej Parowski

Waldemar tysiak Flet z mandragory KAW. War
s;awa 'MU Cena 90 z

O wyobrani' Ksika Magorzaty Baranowskiej „Surreaina

wyobrania 1 poezja" zasadniczo traktuje o spo-

sobach uiawmania si w polskiej poezji midzy-

wojennej wyobrani nadrealistycznej. Ale w isto-

cie rzeczy dotyczy tego tylko druga cz tomu,

w którym autorka przeprowadza interesujcy wy-

wód na temat cech charakterystycznych wyo-

mowania wyobrani, a take wpywu, laki wyo-

brania surreaina wywieraa 1 wywiera nadal na

literatur 1 refleksj o literaturze.

Udao si Baranowskiej (co susznie podkre-

la w cytowanei recenzji wewnelrznei Jerzy Zio-

mek) unikn niebezpieczestw zwizanych ze

cile historyczno-literack penodyzacj. z do-

szukiwaniem si ortodoksyjnie surrealistycznych

postaw u polskich poetów m,dzywo|ennych.

gdy takie tam nie wystpoway. Nie byo nadrea-

lizmu w rozumieniu prdu literackiego, nie istniaa

grupa artystów klór mona by byo skojarzy z

surrealizmem, ale w twórczoci kilku wybitnych

poelów pojawia si wyobrania surrealistyczna

(Wat. Stern Wayk, Brzekowski. /

To. co Baranowska pisze o wyobrani surreali-

styczne! m szczególn wag Na ogol bowiem

nie uwiadamiamy sobie, iak gboki 1 trway

wpyw wywar surrealizm na kultur dwudziesto-

wieczn Tu nawet nie chodzi o takie drobiazgi'

jak 10. ze Andre Breton odkry dla mtefató

Horace a Walpole'a, ale o to, iz surrealizm stwo-

rzy nowy sposób mylenia, wskaza na zupenie

nowy dla sztuki teren, jakim bya wyobrania

Tworzc swoi koncepcj wyobrani, surrea-

lizm skupi bardzo róne wtki mylenia o wyo-

brani - najwaniejsze zasygnalizowa mona
nazwiskami Kant. Blake. Colendge Schellmg

Chodzio mu gownie o uicie peni ludzkich do-

zna w kontakcie ze wiatem zewntrznym 1 we-

wntrznym W momencie startu surrealistów u-

wiadomiono sobie z przeraeniem, ze wiat,

przestrze zewntrzna, w której ludzie yj. iest

tak skomplikowana 1 niejasna, ze przestaje- bu-

dzi zaulame - artyci zaczli wic tworzy prze-

strze wewntrzn, udzc si (to wiemy dzil, ze

bd lam mogli czu si pewniej. Poszli za wska-

zaniami Blake 'a twierdzcego - jak referuie Bara-

nowska - e penia 1 jedno Swiaia moe sie

zrealizowa tylko w wyobrani Konsekwencia

tego stanu rzeczy iest powszechne dzisiaj odczu-

cie zalaicia si granic pomidzy tym co realne 1

wyobraone Nie musz chyba podkrela, jak

dziki temu wzbogaci sie nasz wiat, a cilej:

nasze dowiadczanie wiata Na tym przygranicz-

nym obszarze szczególnie dobrze czuje si
wspóczesna fantastyka, ta, która w./wolKa si
5rflil wymusu technologicztiei dostownoci.

S pisarze - chociaby Baliard - którzy ca-

kiem wiadomie nawizui w swej twórczoci do

surrealizmu, swobodnie oddaic si grom wyo-

przekracz rzeczywisto ( ..) Jest ona zdol-

noci nad-ludzk" S jednak pisarze, a takich

iest niestety wikszo, którzy potwierdzaj sta-

wian niekiedy diagnoz, i fantazia nie iest twór-

cz waciwoci ludzkiego umysu, a jesl tylko

sposobem ..manipulowania gotowymi, zasianymi

w naturze, ideami 1 przedmiotami" Umys ludzki

moe je zestawia w najróniejszych konfigura-

cjach, by uczyni z tego twórczo, Irzeba wa-
nie posuy si wyobrani, która otwiera nie-

zwykle przestrzenie, pozwala ogarn to wszyst-

ko, co rozgrywa si w 1 pomidzy ..ja" 1 „nie-ja".

Zabrzmi 10 moe paradoksalnie, ale literaturze

lantastyczno-naukowei potrzeba przede wszyst-

kich wyobrani, bez której obsuwa si wci w
regiony sztuki drugo - czy trzeciorzdnej, prze-

staje byc niespodziank lub „szansa niespo-

dzianki

Leszek Bugajski

Magorzata Baranowska: Surreaina wyobeaznia 1

poezia Czylelnik. Warszawa 1984 Cena 220 z



sownik polskich autorów fantastyki
Irzykowski Karo!

(1873-1944)i

zostaje wydany w Lodzi w roku 1922. W cigu

caego ycia autor „Patuby" zamieci! setki arty-

kuów krytycznych w „Maskach", „Museionie",

„Krytyce", „Kurierze Literacko-Naukowym",

Krytyk literacki, prOZaik, ..Nauce i Kultura". „Pro Arte", „Studiu", „Sygna-

póeta, dramaturg ™^mm'

:
'

Urodzi! si 23 stycznia 1873 roku w Blaszkowej

(powiat pilnieski) w rodowisku ziemiaskim.

Syn Czesawa i Julii z awrowskich. Studiowa

germanistyk na Uniwersytecie Lwowskim, której

nie ukoczy z powodu trudnoci materialnych. W
roku 1894 zosta nauczycielem szkó rednich:

dwa lata przebywa w Brzezanach, póniei wyje-

cha co Lwowa (1896), gdzie pracowa jako spra-

wozdawca sdowy i parlamentarny. By dzienni-

karzem w czasopismach lwowskich, m.in. w
„Przegldzie Politycznym, Spoecznym i Litera-

ckim". Nawiza liczne przyjanie z przedstawi-

cielami tamtejszego rodowiska literackiego: Le-

opoldem Staflem. Jerzym uawskim, Oslapem

Ortwinem, Stanisawem Womel. W roku 1908

przyby do Krakowa podejmujc prace jako u-

rzednik w rzdowym Biurze Korespondencyjnym

oraz w dzienniku „Nowa Reforma". W tym samym

roku, uczestniczc w sdzie partyjnym PPS, wy-

stpi w obronie Stanisawa Brzozowskiego po-

sdzonego o wspóprac z ochran. Okres pier-

wszei wojny wiatowej spdzi w Wapcawie, W
latach 1919-1933 byi kierownikiem biura steno-

grafii Sejmu i Senatu. Przeniesiony w roku 1933

na emerytur wskutek odmowy podpisania adre-

su hodowniczego do Józeta Pisudskiego po-

wici si pracy krytyczno-literackiej. W roku

1 924 nawiza wspóprac z „Wiadomociami Li-

terackimi", lecz nieporozumienia w zespole re-

dakcyjnym -powodoway jego odejcie. By
sprawozdc-i i

teatralnym i literackim „Robotni-

ka" (1921-19o4) oraz tygodnika „Trybuna". W
roku 1928 (wspólnie z Wacawem Borowym i Ta-

deuszem Boyem-eleskim) otrzyma nagrod

Polskiego Towarzystwa Wydawniczego za dzia-

alno krytyczn - jednak nagrody tej nie przyj.

Pi lat póniej (1933) zosta powoany do pier-

wszego skadu Polskiej Akademii Literatury

(obok Wacawa Sieroszewskiego, Leopolda Stal-

(a, Zofii Nakowskiej, Tadeusza Boya-eleskie-

go i Juliusza Kleinera). Wspópracowa z „Pio-

nem" (1933-1939), prowadzi dzia dramalu w
„Roczniku Literackim". W Polskim Radiu wyga-

sza opmie na temat nowoci literackich. W cza-

sie okupacji hitlerowskiej utrzymywa si z wyka-

dów stenografii w Wyszej Szkole Lipiskiego i

Liceum Warchoowej w Warszawie. Ranny w cza-

sie Powstania Warszawskiego zmar 2 listopada

1944 roku w szpitalu w yrardowie i tam tez zosta

pochowany.

^

Debiutowa wierszem „Wród nocy" drukowa-

4) Byl autorem kilku tomów krytycznych zalicza-

nych do czoowych wydarze dwudziestolecia

midzywojennego: „X muza" (1924, pionierskie

szkice o filmie), „Czyn i sowo" (1913), „Walka o

tre" (1929), „Beniaminek. Rzecz o Boyu ele-
skim" (1933), „So wród porcelany" (1934).

Mistrz i nauczyciel krytyków pokolenia 1910

wchodzcego w ówczesne ycie literackie (m.in.

Kazimierza Wyki, Ludwika Frydego). Przekada

prace F. Hebbla („Dzienniki", 1911), wyda Brzo-

zowskiego studia o Wyspiaskim (1912), opraco-

wa jego „Legend Modej Polski" (VIII tom,

„Dzie wszystkich", 1937). W roku 1890 ukaza si

dramat Irzykowskiego „Na penym morzu", a w
roku 1907 „Dobrodziej zodziei" (komedia w pi-

ciu aktach napisana przy wspópracy z Henry-

kiem Mohortem) Pokrewn tematom Freuda i

Adlera, wyprzedzajc technik narracji Prousta

okazaa si synna „Pauba. Sny Mam Dunin"

(1903), pierwsza w naszej literaturze powie: * o

charakterze aulotematycznym. W roku 1906 wy-

chodz w Krakowie ..Nowele" Karola Irzykr-

wsjfiego; lom drugi - „Spod ..'.omnej gwiaz<V'

i wielu

Rozlego zainteresowa krytycznych Irzyko-

wskiego sigajca rónych koncepcji fantastyki

daa si zauway podczas oceny nowel Stefana

Grabiskiego (zob. „Fantastyka" 1982/3). Autor

„X muzy" polemizowa z Grabiskim przez czas

duszy, wywoujc yw reakcj pisarza (por

szkic zamieszczony na lamach „Pamitnika Lile-

rackiego" 1925/26). Irzykowski by równie pro-

motorem nagrody literackiej miasta Lwowa, któr

Grabiski otrzyma! w roku 1931. Co istotniejsze,

autor „Czynu i sowa" okaza si nie tylko bacz-

nym obserwatorem fantastyki, ale i sam ów gatu-

nek uprawia. Wyda: „Nowele" (Kraków 1906:

wyd. 2 - Stanisawów 1908; zawarto: Wyciecz-

ka w wiat daleki, Diurnista, Wielki jedziec. Po-

grzeb, Wróg i nieprzyjaciel, Czym jest .Horla?,

Maestwo Maran, Okno. Nasz kraj, Metamorfo-

zy Mojskiego oraz zbiór „Spod ciemne) gwiaz-

dy" ód 1922; wyd. 2 - 1958 - wybór nowel pod

tym samym tytuem; zawarto: Wielki jedziec,

Pogrzeb, Wróg i nieprzyjaciel, Okno, Metamorfo-

zy Mojskiego, Almanzor, Dukat, Arka, Wagon a-

stralny, Melodia Janki, Kowado Morda, Pyriphle-

geinon). W roku 1913 pod pseudonimem Jerzy
Kowski ukazuje si równie szkic „W prze-

strzeniach czasu. Opowiadanie fanlaslyczne na

tle krakowskich stosunków".

W swoich zbiorach nowelistycznych Irzyko-

wski kontynuowa dialog z twórczoci Stefana

Grabiskiego, publikuj humorystyczn opo-

wie „Wagon astralny" bdc pastiszem tek-

stu „W przedziale" (zob. „Demon ruchu", 1922).

Czerpa równie otwarcie z rekwizytorni tanta-

styczno-naukowej nawizujc do podroy w cza-

sie i przestrzeni (nowele: „Wycieczka w wiat

daleki", „W przestrzeniach czasu") gdzie wy-

prawia swych bohaterów w przeszo umiesz-

i we wnlrzu wehikuu temppralnego. W
z cytowanych utworów Irzykowski, w
5bie tylko waciwy, pr;

, ale utrzymany w konwencji
..

30" opis „cudownego wynalazku":

„Porodku obszerpei platformy stal na drew-

nianym rusztowaniu fantastyczny kolos okryy

nieprzemakalnym pótnem. Do omiomelrowego

mosinego kaduba w formie cygata lub torpedy

przyczepione byty po obu bokach olbrzymie sta-

lowe skrzyda (...).w kadubie znajdoway si mo-

tory elektryczne, aparat ruchu i kajuta opatrzona

dwoma okienkami z grubego szka. Na przednie/

cianie -kajuty umieszczono tablic z kilkunasto-

ma guziczkami i dwigniami.-klóre sluzyty do ma-

newrowania statkiem. Przycinicie odpowied-

niego guzika lub poruszenie dwigni wprawiao

motoryw ruch. powodowao wznoszenie lub opu-

szczanie si statku, suyo do sterowania i wyko-

nywania wszelkich ruchów. Sam aparat ruchu, u-

mieszczony w ssiedniej kabinie, zoony by z

caego systemu precyzyjnie obrobionych kóek,

dwigni i cylindrów, wicych si ze sob ku

jednemu celowi. Sil motorow i sil wynalazku

bya elektryczno atmosieryczna, czerpana z

powietrza w dowolnej iloci za pomoc odpo-

wiednich przyrzdów".

Fantastyka peni w twórczoci Irzykowskiego

rol szczególnie wan. Wie si przede

wszystkim z kategori „myli projektujcej", która

wyznacza nowe zadania dla rozumu, wiadomo-

ci czowieka zajmujcego si nie tylko opisem

aktualnej rzeczywistoci, ale przewidujcej jej

przyszy ksztai i wygld. „Std wanie- twierdzi

W. Gowala - bierze si aprobata Irzykowskiego

dla rónych ulroil i legend spoecznych, kon-

s''ukr. -. artycri na wyobraeniach o przyszli
•• v- danicii, .ykov,.,kieg^ Ito. a

powinna peni funkcje antycypujce, przedsta-

wiajc, w miar moliwoci, doskonalsze stosun-

ki midzy ludmi i lepsz wiedz o nich. Z tym

postulatem wie si jej funkcja kompensacyjna:

szluka musi doslarcza takich wartoci, jakich

aktualnie nie ma, lecz które s potrzebne i po-
dane. „Utopia- wnioskuje Irzykowski - to nie jest

koniecznie co niemoliwego, nie jest to kwadra-

tura kola ani perpetuum mobile. O utopii stanowi

lo, e nie mona je/ rodkami ludzkimi wcieli w
ycie, ale ona sama, gdyby si przypadkiem na-

rodzia,y by moga". Pojcie antycypacji twór-

czej przenosi Irzykowski na grunt oceny litera-

ckiej. „Krytyka - twierdzi - powinna odgadywa
twórczo, której nie ma i opisywa j". Innymi

sowy musi twórczo t projektowa. Jak susz-

nie zauwaa Andrzej Lam: „Autor »Pauby« uzna-

je za prawo krytyka wpisanie wasnego dziea w
dzieo autora i czyni to tak skutecznie w skali

caej literatury polskiej, e tworzy drugi system

literatury imaginacyjnej (podkr. moje - A.

N.), wobec lej rzeczywistej konkurencyjny. Dziki

temu atwiej sobie wyobrazi jak mogaby ona

wyglda i obserwowa dziea istniejce w pryz-

macie tej imaginacji".

W swoich tekstach odtwarza zatem Irzykowski

repertuar moliwych rozwiza, z którego czerpa

autor i zachowujc wyjciowe zaoenia poprzed-

nika nadaje jego wypowiedzi nowy, bardziej od-

krywczy sens. Tym samym odsania ulego
wzorca wobec wymogów konwencji literackiej

(zob. np. „Wagon astralny"). Nowatorstwo w lite-

raturze - dowodzi Irzykowski - zaley od wymia-

ny szablonów niezdolnych do wywoywania wra-

e estetycznych na rozwizania szokujce sw
nowoci.

Taki charakter nosi, zamieszczona na „Poó-
kych kartkach", nowela „Arka", która demaskuje

popularne zachowania, postawy, mity katastro-

ficzno-literackie z przeomu wieków nawizujc

do ówczesnych polemik wiatopogldowych, ar-

tystycznych i ideologicznych. Konwecja „ro-

mansu naukowego" - dostrzegalna dzi, z per-

spektywy lal kilkudziesiciu - jest tu rodzajem

kostiumu sucego wyrazistszemu zarysowaniu

tendencji rozrachunkowych, przeciwstawieniu

programom modopolskim wasnej, „jedynej, nie-

zafaszowanej i programowo katastroficznej racji

istnienia".

Uzupeniajc ten skrócony portret krytyka i pi-

sarza warto doda, iz autor „Arki"byt równie tu-

maczem opowiada Ludwika Mevesiego „Juliusz

Verne w piekle" (Lwów 1925), a w jednym ze szki-

ców powiconym wyobraeniom przyszej ludz-

koci przypomnia koncepcj francuskiego pre-

kursora SF - A. Robidy („Ksika - Matka" -

szkic scenariusza; zob. K. Irzykowski, Nowele,

„Pisma pod redakcj A. Lama",'Wyd. Literackie

Kraków 1979).
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- T. Burek: Cztery dyskusje Karola Irzykowskie-
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ARKA
Karol Irzykowski

d setek lat spostrzegano, e Ziemia
f 1 starzeje sie w tempie coraz szyb-

• szym. Obliczono do'sy"CinktaTJnier

e ilo wody zmniejsza sie w takiej mie-
rze,e za 25 000 lat zupenie jej zabraknie.

Nie tylko nawodnienie Sahary sie nie uda-_

lo, lecz nadtow rodku kadej czci (

ta porobiy sie nowe piaszczyste pc
powikszajce sie na globie zieikim na
kszat wielorakiej lysiny^Zjawiska te

przypisywali jedni poyisfaniu nowych
plam na Socu, powszechniejsz bya
jednak hipoteza, e wskutek coraz szyb-

ciej entropii rozprasza sie zapas energii

zawartej w Ziemi. Te hipotez zdawa sie

te potwierdza zanik ycia organicznego.

Nie tylko w wiecie rolinnym i zwierz-
cym zauwaono ubytek momentów muta-
cyjnych tych nagych szarpni woli bio-

,

logicznej ku wyszym stopniom rozwoju,
take ludzko marniaa (...). Sia rozrod-

cza przygasa, ludzko niwelowaa sie do
miary przecitnej pod wzgldem cieles-

nym i umysowym i coraz mniej byo ge-

niuszów, którzyby ludzko ratowali albo

przynajmniej pocieszali i krzepili wobec
nadchodzcych wieków trwogi (...).

Zacza Ziemia y wspomnieniami o

wasnej przeszoci i rozpacz o przysz-

oci i powoli wyklua sie, naprzód przez

romansopisarzy, potem przez uczonych
pielgnowana myl, by z niegocinnej ju
planety przenie sie na Wenus. Ta myl
przez wieki zmienia sie z marzenia w
nieodwoaln konieczno, okojo której

skupiay sie wszystkie denia. Poowa
ludzkoci zaja sie problemami inynier-
skimi, gdy naleao za wszelk cene u-

rzeczywistni utopijny pan. Wszystko
poza tym stracio znaczenie, bo kto by
wytwarza jakie dobra kulturalne, jeeli

nie ma pewnoci, jak dugo one potrwaj i

komu i na co sie przydadz. Bo dziki wy-
sokiemu rozwojowi nauki, historii ludz-

ko nauczya sie y olbrzymimi per-
spektywami dziejowymi (...). Na wszelki

wypadek postanowiono rozporzdzan e-

nergie motoryczn Ziemi koncentrowa
w olbrzymich akumulatorach, z wyj-
tkiem tej, która bya konieczn do opdze-
nia potrzeb codziennych. To nie byo a-
twym, gdy gromadzenie jej grozio kata-

strofami i ju z góry ogarniaa obawa na
myl, co sie stanie, gdy sile tych wszyst-

kich akumulatorów trzeba bdzie spro-

wadzi na jeden punkt (...). Wynurzy sie

wtedy projekt modego inyniera polskie-

go, który obmyli specjalny modzie e-

lektryczny do wyrzucenia pocisku w
przestworza. Po przedostaniu sie poza at-

mosfer ziemsk pocisk mial sam sie po;

rusza i kierowa dziki nagromadzonej
w nim energii ziemskiej. Natrafiwszy na
atmosfer Wenus mial wyzwoli w sobie

jeszcze jedno wstrznienie i przebi nim
te skorup. Modzie miano ustawi koo
wodospadów Iguassu, aby wyzyska ich

sie wodn, nadto ze wszystkich stron

wiata miary tam by dowiezione akumu-
latory lub te miano tam doprowadzi ich

sile za pomoc przewodów. W chwili wy-
strzau elektrycznego caa ta energia miaa
sie przenie w yy pocisku i odtd ju
tylko jemu suy.

Projekt ten zrazu nie zosta przyjty oTF~
cjalnie, lecz zapali swoj fantasfycznoci
tyle serc i gów, e pod naciskiem opinii

publicznej, któr od tej pory zawadno
stronnictwo romantyczne - rzdy ustpi-

y. Niesychany entuzjazm ogarn
wszystkich na wie, e projekt ,ma by
wykonany. Kady pieszy, by dorzuci
choby najmniejsz jednostk sity do
folelkiegó dziea (...) zbawczego pocisku,

który ju sie robi na oczach wszystkich, a

któremu nadano in-.ie „No.'l/v-ir"

poó
Ale teraz równoczenie z przygotowa-

niami do podróy powstao pytanie, kto

mianowicie i co maby przewiezione (...)!

Wszczy sie spory' i dyskusje nieskoczo-^
ne. Rozstrzsano rzecz na kongresach, u-

rzdzano plebiscyty. Zgodzona-eie na to,

e wszystkie dotychczasowe"frynalazki w
modelach i opisach. nrai by w pocisku
umipszrzone. irttfrlzynrodowa komisja

uoya hjsione Ziemi, ale najwiksze za-

"

Buchay, co do tego, które dziea
id ma sie uzna za niemiertelne czy

"te godne niemiertelnoci.
Nadto miano wybra' dwunastu najdo-

rodniejszych modzieców rasy biaej i

ótej i tak liczb dziewic w celu przysz-

ego rozmnoenia ludzkoci na naszej
gwiedzie, która piknymi wieczorami
pena uroku wschodzia na horyzoncie
mrugajc brylantowymi rzsami ku

1

stsknionym ku ram -juc/ks

Byo. tylko jedno nieliczne stronnictwo,

które wyszydzao te znbiegfokoto przysz-

oci. Uczyo: niech Ziemia da Innym ':>u-

netom spokój, niech nie narzuca: im
noci swoich, a zostawi im rozwój swobo-
dny i niezaleny. Moe tara yj juz jakie
inne istoty rozumne, <

"dziemy natrtnymi
;

stajmy raczej z tych ostatnich wieków.na

.

Ziemi*po to, aby otoczy swój zgon jatt naj-

pikniejsz aureol, umrze we wasnej
chwale, aktorzy i jedyni widzowie zara-

zem. Niechaj sie dopeni los Ziemi.

2eh ludzi zrazu prawie nikt nie slu-

nazwano ich Bankrutami (...),.

I Bankruci mieli swoj poezje i poetów.
Niekoniecznie w tisym zwizku i zgo-

dzie z najgbszymi misteriami swej gru-

py uprawiali oni i rozwijali legend o Os-

tatnim Czowieku. Odgadywano wyobra-
ni jego wraenia, myli, posta. A obok
poetów zagniedzili sie spirytyci wywo-
ujcy duchy przeszoci. Chodzia wie,
e tu i ówdzie pokazywa sie Ostami Czo-
wiek. (...)

Zbliy sie wreszcie dzie przeomo-
wy, witany dreniem wszystkich
serc. Miejsce skd miaa sie wznie

„Nadzieja" otoczyo tysice ludzi w szero-

kim luku amfiteatralnym. Metalowy po-

jazd byszcza wspaniale na rusztowaniu,
na jego iglicy sztandar tczowy.
Wród gosów muzyki i" oklasków

wprowadzono odwanych i zadumanych
troch pasaerów. Kaniali sie na wszyst-

kie strony, wkadajc w ten niemy gest

podzikowanie za bezcenny zaszczyt.

Polak przemówi do nich uroczycie:
- Pierwsza ksiga Ziemi opowiada, e

kiedy nasta potóp Noe zbudowa arke,

aby ocali ród ludzki. Ziciem star legen-

d i ofiarowuje wam...

W tej chwili rozleg sie na wzgórzu, w
ostatnich rzdach tumu, dziwny krzyk, w
którym miesza sie jakby jek dziecka z

rzeniem miertelnym starca: byl to

wielki Starzec z bia gow i brod, o
piknych i mdrych rysach, ale zniszczo-

ny zupenie i wychudy, ubrany w roz-

sfrzepione achmany (...).

- Skd przybywacie? - rzek. - Czycie
anioy czy ludzie? Tu mieszkam ja samo-
tny, Ostatni Czowiek Ziemi, od tak dawna
i umrze nie moge. Nie puszczajcie mnie,

trzymajcie mnie mocno za donie, abym
wierzy, e nie jestem sam (...).

- Gdzie jeste starcze? - zapyta Polak.
- Gdzie jeste - kto mnie pyta. - Na

wybrzeu. U stóp moich morze.
- Jakie morze?
- To jest morze pamici,
- Uciekaj.
- Uciekam na dzikie góry, uciekam

przez opuszczone miasta, ale wszdzie
wychodz znowu nad morze pamici.

- A czy widzisz tam „Nadzieje"?
- Zaczekaj - widz! Bya!
- Wiec oto masz nasze donie!
Dwignli go i przejrza, a zobaczywszy

ich, sta sie na nowo miesznym jak dziec-

ko, uczepi sie szyi, paka, caowa.
- Napatrz sie, napatrz, staruszku!

Uklk przed „Nadziej", dotyka jej

drcymi rekami.
- A teraz dosy - rzek inynier - ustp

starcze, modo rozpoczyna dziaanie.

Ale ów trwa w uporze i przywary
-piersi do-.-^adzieFrrtiszysie-nie cheia

Próbowano go odepchn, szydzono i

szturchano. Bi sie rozpaczliwie, wreszcie
na kolanach sun! do inyniera bagajc:
- Wecie mnie z sob!
- apstwoi -Tcz z nim!
W ,em sporód tumu wystpi ten, któ-

rego znano jako przywódc Bankrutów, a

który dotd zawsze ukrywa sili przed o-

dofcóenie na stronie 58'
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kiem wadz. Przemówi! co po cichu i

przenikliwie do inyniera, a ten widocz-
nie dranity do gbi, odskoczy i gono
odpar:

Nieprawda! Nieprawda! Uratujemy
Ziemi! Przeniesiemy j tam! Zeskamotu-
jemy wasz koniec wiata! Bierzemy go ze
sob!
Na te sowa jeden z przyszych Ada-

mów i jedna Ewa przybiegli i wzili staru-

szka pod ramiona i wprowadzili do swego
grona. Zamkny sie drzwi. Wszystkobyo
gotowe. Zbliya sie chwila astronomicz-

na. Wpady w ruch wirowy koa aparatu,

nagia sie w niesychanym wysiku spr-
yna, wykuta zbiorow wol milionów...

Pod naporem tej woli pomkna „Na-
dzieja" w gór. lecz przebiegszy kilkana-
cie metrów na powrót opada na miejsce

wzlotu. Ciki okrzyk gniewu i rozpaczy
wypad z piersi tumu, Polak popieszy z

pomoc na rozstrzygajce miejsce. Znik
w sieci rusztowa jak pajk. Zbada od
razu cay aparat elektryczny, nigdzie nie

byo adnego bledu, nic sie nie popsuo,
mimo to machina, wbrew prawom fizyki

nie wypychaa pojazdu. Polak zaspi sie.

Koledzy spojrzeli ku niemu bezradnie. Po-

szeptawszy ze sob orzekli, e pocisk jest

widocznie za ciki. Polak machinalnie,

bez przekonania, przytakn. Wie o ta-

kim wyniku narady
do tumu, który nat

j trywialnie:
- Za ciki, bestia!
- Uly jej!

- Wyrzuci Adamów!
- Wyrzuci Ewy!
- Wyrzuci sztuk!
- Wyrzuci literatur!

Machina balistyczna pracowaa wci,
lecz pocisk jakby przylepi (...I.

Wreszcie kto krzykn:
Gdzie jest starzec?

O tym zapomniano.
Nie mona go byo nigdzie znale.
- Ostatni Czowiek! - przypomnieli

Bankruci pogreni w przeczuciach.

Wreszcie ujrzano go u samego stropu

mi i kolanami z caej siy metalowej belki

bdcej osi arki, wspartego rozpaczliwie

o jej przsa. Zdjto go erdziami - a ciao
jego byo ogromne i cikie jak spi.

Uciekli spod dzwonu pojazdu ostatni

pasaerowie. Cofn sie przeraony tum.
Cale rusztowanie pod „Nadziej" zaczo
trzeszcze i gi sie, wreszcie runelo...

„Nadzieja" z oskotem dotkna ziemi.

Obracaa sie naokoo swej osi ruchem
wstecznym, wwiercaa sie w ziemie. Bya
podobna do olbrzymiego kreta, który

przeraony wiatem sonecznym grzebie

sobie nor. Po arteriach jej cudownego
ciaa rozlewaa si zatruta energia. Czy za-

truto j dopiero w ostatniej chwili? A
moe ta jedna kropla wydobya na jaw jej

waciw chemie?
Rozlecia sie tum przeraony, porzuca-

jc miejsce kieski. Twórca statku odchyli
jedn z klap jego, wskoczy do wntrza i

zamkn sie. „Nadzieja" coraz szybciej wi-

rowaa, jakby wciek furi optana i

wgryzaa sie w ziemie rozsypujc j nao-

koo. Z pagórków przygldali sie ludzie jej

toniciu. Wkrótce znika zupenie. Tylko
mogia rozkopanej ziemi wskazywaa
miejsce, gdzie znika Nadzieja zatruta

przez Rozpacz.

W roku 19U.

..Arka" (szkic ÓO powieci (w ) Karol Irzykowski.

Nowele. Pisma pod redakci Anórze/a Lama. Wy-
dawnictwo Literackie Kraków. 1979. wyoor ze

SUonSOO-211.

Andrzej Niewiadowski

1959
bibliografia

SF dla dorosych (ASF):
SADKOWSKI L: Polów - /ob AF
290. BIAY jacht i inne opowiadania Au! Anioni Marczyski (i in). Katowice lsk. 16°

ss 91. nib 1 40 000 egz - /.lo\a Podkowa - Cztery opowiadania, w tym dwa laniast

Groski Jan Jerzy: Atomowa mier Atlantydy (ASF> s. 15-39. oraz Marczyski Antoni

Biay jacht. (AF) s. 3-15
291. BORU Krzysztol. THEPKA Andrzei Kosmiczni bracia Powie laniastyczna. War-
szawa Iskry 8° ss 383. nlb. 4. 20 000 egz
292. DOYLE Arthur Conan Tru/ace pasmo Tum. [z ang ] Lidia Owczar/ak. Pozna Wyd.
Poznaskie. 16° ss 145, nlb 2. 40 000 egz
EFREMOV I.: Biay. - zob Ulopia
293. KAIDER Wojciech: mier jest wiatom Lod Wyd. ódzkie 16' ss 196, nlb. 2 8 000
egz
294. LEM Slanistaw Eden. Warszawa Iskry 8° ss 265. nlb. 3 20 000 egz
295. LEM Stanisaw inwaz,a z Aldebarana Kiaków. Wyd Literackie 8' ss. 304, nlb 3
10000 egz • dodruk 10 000
296. 1 I M Slan.staw Obok Magellana Wyd III Warszawa Iskry 8° ss 325. nlb 3 20 000
egz
OBRUEV V Potowa - zob. CJSF
297. StEFL Jifi: Morderca dusz. Ttum. z czesk Jifi Janiek. Warszawa Iskry. 16* s. 294.

nlb 2 30 000 egz - Klub Srebrnego Klucza.

298. TAJEMNICA Bruce Partmgton i inne opowiadania Katowice lsk 16° ss 77. nlb. 3.

40 000 egz - Zota Podkowa - Cztery opowiadania, w tym dwa lantast.: Doberschuetz
Konrad Esperanta (ASH) s 65-78 oraz t.ekszycki Adam: Szkaratna iglica (W) s. 52-64.
299. WELLS HerbeGeorge Pierwsi ludzie na ^i^cu. P

2
°gie

£
rum

j

1 P°s,owie

SF dla dzieci i modziey (CJSF):
300. HASS Eduard Klub tedenastu Tum (z czes.) Zdzisaw Hierowski Wyd. III Warszawa
Sport i Turystyka 16° ss 141, nlb 2 15 000 egz - CJSF/F (wtasc modzieowa satyra

laniastyczna)

301. BRZECHWA Jan Pan Soczewka na Ksiycu [wierszem] Warszawa Filmowa Agen-
cja Wyd 8° knlb 16. 60 000 egz
302. |OBRUEV Vladimir) Putonia Powie fantastyczno-naukowa Ttum z ros. Dawid
Jarzbek Wyd li. Warszawa Iskry 8° ss 342. nlb 2. tabl. 14 5 000 egz : Na k tyl. aut A W.
Obruczew. na oki W. A Obruczew.
303. VERNE Jules [Piset] 500 milionów hinduskie/ wadczyni Ttum z tranc Olga Nowa-
kowska Warszawa Nasza Ksigarnia 8° ss. 190 nlb. 2. 20 000 egz
304. VERNE (Jules]

:
Wyprawa do wntrza Ziemi Ttum [z lranc|. Ludmia Dumnowska Wyd.

I powoi Warszawa. Nasza Ksigarnia. 8° ss 310, nlb 2 20000 egz - Wyd przedwoj
ukazay si pi. ..Podró do rodka Ziemi" - Na k lyt. imi aut Juliusz.

*305. WICHURA Jozel' Martwa rakieta llustr. Jerzy Swiecimski. Kraków Wyd Artystycz-

no Gralicznu. 8° knlb. 32 50 000 egz - Nauka-Fariazja-Sensacia (komiks!

Utopia (U):
BASS E Klub .. - zob CJSF
•306. (F_FREMOV lvan): Biay rog. [Wyd VII lub III w lym zest.pium. z ros Marla Kowale-
wska Warszawa Iskry. 16° ss. 206 nlb. 3 10 000 egz - Na k tyt. aut Iwan Jelremow
LEM S : ledztwo. - zob AF.

307. |MAAKOVSKIJ Vladimir): Utwory sceniczne W: Uhtory sceniczne Proza Tum. z ros.

Anatol Stern [i in.) Warszawa Czytelnik 16° s 3-330. 3 000 egz - Na k. lyt aut.: Wodzi-
mierz Maiakowski.
•308. MROZEK Sawomir: Wesele w Atomicach Kraków Wyd literackie 16° ss 134. nlb.

6 ' 000 egz.

309. RABELAIS (Franoisl: Garganiua i Pantagruel. T. I-ii Tum (z Iranc | i komeni
Tadeusz eleski -Boy Wstp Mieczysaw Brahmer. Wyd IV powoi Warszawa. Pastw.
Inst Wyd. 8° T I ss 608. nlb 4; T II s. 451. nlb. 5. 7 000 egz - Biblioteka Arcydzie
Najsawniejsze Powieci wiata. - Na k. tyt. brak imienia aut.

310. WELLS Herberi George: Ludzie /ak bogowie. Ttum. [z ang] j[adwiga) Sujkowska.
Warszawa Pastw inst Wyd 16° ss. 327. nlb. 3 30 000 egz. - Biblioteka Powieci XX
Wieku
311. ZIELISKI Stanisaw Statek zezowatych Warszawa Pasiw Insi. Wyd. 16° ss. 218
nlb 2. 8000 egz Wikszo opow. lantast.

Fantazja dla dorosych (AF):
312. BDKOWSKI Lech Poów nadziei Gdynia Wyd. Morskie 16° ss 281. nlb 3 5 000
egz -AF/ASF.
BIA.Y /acht - zob. ASF
313. GREEN Juhen: Gdybym byt tob Tum

|

inst Wyd Pax. 16° ss 287. nlb. 1. 10 000 egz
314. GREEN Julien Waruna Tum. [z trancl Felicia Bakowska Posowie Julian Rogozi-
ski Warszawa Inst. Wyd Pax 16° ss. 317. nlb. 2 10 000 egz.

315. GRIN [wa GRINEVSKfJ] (Aleksandr); Pieko odzyskane Tum. (z ros.]

Pollak, Krystyna Pomorska i Irena Piotrowska Wstp Seweryn Pollak Warszawa. F

Insi. Wyd 16° ss 453. nlb 2 5 000 egz. - Na k. tyl. imi aul Aleksander.
316. HOFFMANN E|rnst) T|heodor) A(madeus) Opowieci lantasyczne. Wybór Wady-
saw Kopahski. Tum Antoni Lange |i in ) Warszawa Czytelnik 16° ss 471 . nlb. 1

. 10 000
egz - Dziea Wybrane T IV.

317. LEM Stanisaw ledztwo Warszawa Wyd MON. 16° ss 211. nlb. i 30 000 egz -

AF/U
318. STERN Anatol Ludzie < syrena Wyd. II uzup. Warszawa Pastw. Insi Wyd. 16° ss
286. nlb. 2. 5 003 egz
319. ZAM8RZYCKI Wadysaw: Nasza Pani Radosna, czyli Dziwne przygody pukownika
armii belgijskie/ Gastona Bodmeau Wyd II Warszawa Czytelnik 16° ss 346. nlb 2
10 000 egz

cdn.
Przygotowa

Jacek Izworski



ni Fantastyki

TASZÓW 1984

W dniach od 4 do 7

padziernika 1984 roku w
Golejowie koo Staszowa
odbyo si seminarium
„Polska fantastyka naukowa
w czterdziestoleciu"
zorganizowane z inicjatywy
redakcji miesicznika
literackiego „Fantastyka",
Polskiego Stowarzyszenia
Mioników Fantastyki,
Wydziau Kultury i Sztuki UW
w Tarnobrzegu oraz Klubu
Mioników Fantastyki przy
Staszowskim Domu Kultury.
Program seminarium
obejmowa prelekcje i

dyskusje na temat
wspóczesnej fantastyki

naukowej, a take historii i

miejsca gatunku w literaturze

PRL. Temu nurtowi rozwaa
towarzyszyo omówienie
tendencji wiatowego i

polskiego kina SF. Odbyy sie

ponadto spotkania
czytelników z pisarzami,
krytykami, wydawcami oraz
redakcj miesicznika
„Fantastyka". Imprez
urozmaicay pokazy filmów
video, a take wystawa grafiki

i dorobku wydawniczego
science fiction czoowych
oficyn polskich.

W pierwszym dniu uczestnicy spotkania

odnowili ubiegoroczne znajomoci i kon-

takty oraz obeirzeli projekcie kilku tilmów

nalecych do klasyki wiatowego kina

SF.

Dzie nastpny rozpocz si od oficjalne-

go otwarcia „Dni Fantastyki" oraz rozdania

nagród literackich redakcji, Rady Gównej
PSMF i Oddziau poznaskiego PSMF
(werdykty jury zamiecilimy w „Fantasty-

ce" 12/84). W imieniu organizatorów powi-

tali zebranych: prezes Klubu Mioników
Fantastyki przy Staszowskim Domu Kultury

- Janusz Monte, Redaktor Naczelny „Fan-

tastyki" - Adam Hollanek, Prezes PSMF -

Andrzej Szatkowski. Byli te obecni go-
cie z zagranicy: Helner Rank (pisarz i kry-

tyk z NRD), Zoltan Csernai i Szentmihalyi

Szabo (pisarze z Wgier).

O godzinie 1 1 w sali kominkowe) Orod-
ka Wypoczynkowego „Lotu" w Golejowie

ozdobionei pracami graficznymi m in. Zbig-

niewa Latay, plasiyna Ryszarda Wojty-
skiego, Bogusawa Polcha i Andrzeja

Biedrzyckiego, rozpoczo si seminarium

krytyczne pod hasem „Polska fantastyka

naukowa problemy teorii i historii gatun-

ku" prowadzone przez Andrzeja Niewla-

dowsklego. W pierwszej czci spotkania

powiconei tradycjom tego gatunku w
Polsce oraz sprawom ogólnoteoretycznym

wypowiadali si pracownicy naukowi war-

szawskiego orodka uniwersyteckiego. W
krótkim wprowadzeniu do tematu - dr An-

drzej Niewiadowski przypomnia najwa-

\Aieczer,ie ..Ziotei Septiiki 1983-1984

dla redakcji ..Fantastyki" (od lewej: Adam
Hollanek. Sawomir Pikula - wiceprezes

PSMF. Andrze/ Szatkowski - prezes

PSMF) Fot Zbigniew Lataa

niejsze fakty z historii rodzimej science fic-

tion. sygnalizujc moliwo wczeniejsze-

go datowania jej pocztków (okres tzw.

„romantyzmu krajowego"), ukazujc spe-

cyfik rónorodnych nurtów i odmian SF w
XX-leciu midzywojennym oraz najno-

wszych losów gatunku (próba zastosowa-

nia kryteriów pokoleniowych).

Doc. dr hab. Ryszard Handke - kierow-

nik Zakadu Metodyki i Teorii Lektury Wy-
dziau Filologii Polskiej Uniwersytetu War-

szawskiego, autor pierwszej rozprawy o li-

teraturze przyszociowe! („Polska proza

fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki",

1969) w referacie .„Science Fiction. W po-

szukiwaniu tosamoci gatunku" zwróci u-

wag na tendencj rozszerzania granic SF,

powikszania krgu zainteresowa tej lite-

ratury, a co za tym idzie rozmywanie kryte-

riów klasyfikacyjnych, co zagraa jej do-

tychczasowej tosamoci. Przewartocio-

wuic znan definicj z roku 1969 Ryszard

Handke przeniós akcent z wyrónika tech-

nicznego na rzecz motywacji o charakterze

naukowym

Dr Barbara Okólska - romanistka i tu-
maczka literatury SF w swoim rzeczowym,

szczegóowo uzasadnionym wystpieniu

(„Spór o science fiction") przedstawia

sposoby wyodrbniania gatunku SF. spe-
cyfik tej prozy, rol literatury fantastyczno-

naukowe, w procesie historyczno-litera-

ckim, przytaczane (nieznan w Polsce)

francusk i anglosask bibhografi tematu

(m in. prace J. Van Herpa, P Versinsa, R.

Caillois).

Druga cz seminarium dotyczya wy-
branych zagadnie powojennej fantastyki

polskie).

Dr Antoni Smuszkiewicz, adiunkt Insty-

tutu Filologu Polskiej Uniwersytetu Pozna-
skiego, autor pierwszego zarysu historii

cig dalszy na stronie 60
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polskiej fantastyki naukowej (..Zaczarowa-

na gra". 1982) w wystpieniu zatytuowa-

nym „W krgu wspótczesnei utopii" zapro-

ponowa wasn klasyfikacj odmian ga

lunkow/ch i dokona istotnego rozrónie-

nia pomidzy kategoriami dystopii i antyu-

topii

Redaktor Leszek Bugajski, kierownik

dziau Krytyki „ycia Literackiego", czonek
kolegium redakcyjnego „Pisma", autor

ksi/ki „Spotkania drugiego stopnia" pod-

it temat „Literatura SF *obec przemian

czterdziestolecia" wskazujc na uwikania

tei prozy w program r<;a'izmu socjalistycz-

nego. }C| narastajca aiuzyjnoc. szukania

zastpczych form dziaania wobec niemo-
liwoci bezporedniego opisu wiata, lecz

zarazem odrbno wobec ziawisk tzw re-

wolucji artystycznej mimo córa/ czstsze

go. wykraczania poza getto literatury roz-

rywkowej

Or Piotr Krywak, pracownik naukowy
Wydziau filologu Uniwersytetu Jagiello-

skiego, autor popularne] monografii o twór-

czoci Stanisawa Lema (PWN, 197-1) wy-

gosi relerat ..Polska fantastyka naukowa w
latach 1949- 1956". ustalajc - na przyka

dzie twórczoci S l enia. K Boronia. A
1 tepki - specyfik ówczesnego modelu tej

prozy poiegaicei na systemie odniesie

do ooelyk ronych gatunków literackich

im m antagonistycznego ukadu wzorców
gatunkowych w Drozie S Lema wysokiego
(basn. bajka epos) i niskiego (powie kry-

minalna)

Redaktor Maciej Parowskl,

dziau literatury polsk-.ei „Fan

szernyrn referacie zatytuowanym „Nowa
Fula w polskiej science fiction" omówi sy-

tuacj literatury lat siedemdziesitych i po-

cztku osiemdziesitych

W kocowych wnioskach wskazano po-

nownie na zauwaalne rozszerzenie granic

gatunku, wic-ioaspekiowo prozy SF i u-

wikanie jei w kluczowe problemy wspó
Czesnoo Sugerowano konieczno spe

ijalizacji wewnatrzgatunkowei w celu oma
wiania bardziei szczegóowych lematów i

zagadnie

Równolegle z seminarium krytycznym

odbyway si pokazy fumów video (Blade

Runncr Wojna Gwiazd - parodia Gwiezd-
nych Woien, Mechaniczna pomaracza
Samolol 2) oraz sprzeda wydawnictw klu-

bowych, plakatów pamitkowych znacz-

ków gier ite prowadzone przez przedsta-

wicieli Domu Kultury z Tarnobrzega Alek-

sandra Dyla i Jarosawa Pitkowskiego,
którzy okazali duz pomoc organizacyin

2a krytycy, wydawcy > pisarze uczestni-

czyli w spotkaniach autorskich na terenie

województwa '->«-"*-"•-' *-<--••

Dyskus/a wydawców (od lewej: prowa-
dzcy spotkanie Leszek Bugajski, Janina

Zielonko - „Iskry", Lech Jczmyk - „Czy-
telnik. Bron/staw Kledzik - Wydawnictwo
Poznaskie).

Fot Zbigniew Lau»

i^tonkowi wiatowej Organizacji Twór-

ców Prclesionalnalistów World SF omówili

naiwaznieisze problemy ostatnich miesi-

cy. Gocie wgierscy, w rozmowach z

przedstawicielami „Fantastyki", podjli le-

mat ostatecznego sfinalizowania midzy-

Sootkame z redakc/ „Fantastyki" w Tarnobrzegu lod lewe/: Jacek Rodek, Adam Hol-

tanek, Oarosiaw j Toru)

W" Fot Zbigniew l.uia

narodowego leksykonu SF Niemal cay
wieczór wypeniay spotkania autorskie

(m in ze znanym satyrykiem, ale i pisarzem
SF Marcinem Wolskim), maraton filmowy

oraz kuluarowe dyskusie profesjonalistów i

mioników SF.

W trzecim, kolejnym dniu imprezy, u-

czestnicy ..Oni Fantastyki" zostali zapro-

szeni do zorganizowanego przez PSMF
stoiska z nowociami literackimi, gdzie

mogli naby aktualne pozycje „Iskier",

„Czytelnika". „Naszei Ksigarni". Wydaw-
nictwa Poznaskiego. Wydawnictwa Litera-

ckiego oraz archiwalne i biece egzemp-
larze naszego miesicznika.

O godzinie 11.15 redaktor Macie] Paro-

wskl otworzy pierwsz cz seminarium

powiconego aktualnym problemom pol-

skiego kina SF wygaszajc inauguracyjny

referat „Czas fantastyki w kinie polskim i

wiatowym". Ten czas trwa rzeczywicie.

tym repertuar wszystkich kin

zajca si ilo wybitnych
reyserów sigajcych po len gatunek, a

take powtarzajce si elementy fanta-

styczne w filmach nie majcych na pozór
nic wspólnego z gettem SF.

W kolejnym referacie „Pisarz a scena-

riusz SF" - Marek Baraniecki, autor m in.

nagrodzonego przez ..Fantastyk" opowia-

dania „Karigoro godz 18". a take zakupio-

nej przez Film Polski noweli .Gowa Ka-

sandry" - opowiedzia o ekscytujcej i nie-

bezpiecznej przygodzie, jak staje si dla

pisarza moliwo przeoenia jego litera-

ckiej wizii na scenariusz filmowy. W drugiei

czci seminarium Grzegorz Piekowski -

pracownik Filmoteki Polskiej, aulor pracy

magisterskiej o ekranizachach Lema oma-
wia tendencje wiatowego kina SF. Gów-
ny dylemat tumów tego typu sprowadza si
do wyboru midzy sztuk, a mnoeniem
efektów specjalnych. Dla polskiej widowni
dodatkowym problemem jest pytanie, któ-

re z bardzo licznie powstajcych teraz na

wiecie filmów SF zobaczymy na naszych

ekranach? Czyby wideokasela miaa by
ostatni desk ratunku?

Niemal jednoczenie z zakoczeniem
seminarium filmowego odbyo si spotka-

nie klubów SF. któremu przewodniczy Pre-

zes PSMF-u Andrzej Szatkowski. W cza-

sie zebrania RG PSMF zaproponowaa
now formu przyszorocznego POCONU:
(1) POLCON jest konwentem otwartym dla

który moe by ,ego orga-

tytko uczestnikiem, (2) na

poszczególnych klu-

bów tworzy si Komitet

POLCONU (jeden przedstawiciel z k

go Klubu), (3) Komitet Organizacyjny POL-
CONU przyimuje na siebie ca organiza-

cj konwentu, ma gos decydujcy w spra-

wie ustalenia rrueisca i terminu jego organi-

zacji Na spotkaniu w Staszowiech orga-

nizacji POLCONU 85 zgosi! juz Oddzia
Poznaski PSMF.Poruszano take wiele te-

matów dotyczcych m.in. dziaalnoci wy-
dawniczej i imprezowei. W spotkaniu Klu-

bów w Staszowie wzili udzia przedstawi-

ciele nastpujcych Klubów: Biaostockie-

go. Bydgoskiego, Czstochowskiego.
Gdaskiego. Katowickiego, Ktrzyskiego.
Lubelskiego. Opolskiego. Piotrowskiego,

Poznaskiego. Staszowskiego. winouj-
skiego. Warszawskiego. Wrocawskiego.

Trzeci dzie seminarium byt take, po-
dobnie jak poprzedni, dniem wyjazdowym.



W rozmowach z czytelnikami na lercnie

województwa tarnobrzeskiego (zwaszcza

w szkoach rednich) uczestniczyli autorzy i

krytycy SF. natomiast w Staszowakim

Domu Kultury odbyto si spotkanie z re-

dakcj „Fantastyki", na którym omówiono
prac poszczególnych dziaów i najblisze

zamierzenia. Mieszkacy Staszowa mieli

równie okazj uczestniczy w piojekcji

trzeciei czci „Wojen gwiezdnych" - filmu

„Powrót Jedi".

Wieczorem Leszek Bugajski otworzy?

jedno z ciekawszych, wielogodzinnych

spotka mioników i prolesionalistów SF

prezentujc edytorów literatury fantastycz-

no-rtaukowej; Janin Zielonko („Iskry"),

Ewe Troszczysk („Nasza Ksigarnia"),

Bronisawa Kledzika (Wydawnictwo Po-

znaskie), Lecha Jczmyka („Czytelnik"),

Andrzeja Wójcika (Krajowa Agenqa Wy-
dawnicza) oraz z ramienia „Fantastyki"

Jacka Rodka. W trakcie spolkania, które

cieszyo sie ogromnym zainteresowaniem,

omówiono podstawowe kopoty, z jakimi

borykai si wydawcy serii fantastyczno-

naukowych: trudnoci poligraliczne. mate-

dek zainteresowania ze

opiniotwórczych. Sytua-

, . .{siwie SF nie wyglda
dobrze, jeli, mimo ogromnego zapotrze-

bowania, dopiero teraz ukazui si ksiki
sprzed lat kilku i do tego nie jesl ich wiele.

A przecie mogo by si wydawa, iz elekty

reformy gospodarczej premiuj inicjatywy

przynoszce zyski wydawnicfwom, tym

bardziej, ze fanlastyka naukowa funkcjonu-

jc w obiegu literatury popularnej odznacza

si istotnymi walorami poznawczymi i wy-

chowawczymi.

Kolejny dzie spotkania, obfitujcy w
rónorodne imprezy, zakoczya wielogo-

dzinna dyskusja krytyków próbujca na-

kreli kierunki przemian powojennej lite-

ratury fanlastyczno-naukowei W dyskusji

udzia wzili: red. Adam Hollanek, doc. Hy-

szad Handke, dr Antoni Smuszkiewicz,

red. Leszek Bugajski, red Maciej Paro-

wski i red Andrzej Nlewladowskl - a jej

skondensowana wersia zostanie opubliko-

wana w „Fantastyce".

Rozwaania wokó obecnej sytuacji lite-

rackiej, nierzadko burzliwe, pene ostrych

polemik i wystpie - przeniosy si rów-

nie poza sal obrad, Irwajc do pónych

Ogólny bilans slaszowskich „Dni Fanta-

styki" jest pozytywny. Sowa uznania nale-

si miejscowym organizatorom: mode-
mu, prnie dziaajcemu orodkowi

PSMF-u w Slaszowie, który do maksimum
wykorzysta naturalne walory krajobrazowe

Ziemi Tarnobrzeskiej stwarzajc dodatko-

w moliwo wypoczynku Tegoroczne

„Dni Fantastyki" dowiody ogromnego
zainteresowania literatur SF nie tylko w
krgach mioników, ale. co ciekawsze,

profesjonalistów: pracowników akademi-

ckich, krytyków prasowych, którzy przyjli

zaproszenie na imprez i aktywnie w niej

uczestniczyli. Po raz pierwszy od czasów
pamitnych zjazdów poznaskich wyraali

ch kontynuacji podobnych spotka w
nastpnych latach. Najistotniejsz, jeli w
ogóle nie jedyn, wad imprezy okaza si
krótki czas jej trwania: spraw, które nalea-

o omówi byo znacznie wicej, tote nie z

wszystkimi zdoano si upora.

nauka i SF
Kady, kto obserwowa start rakiety kosmicznej, nawet za

porednictwem telewizji, musi przyzna, e jest to widok naprawd
imponujcy. Z oboku dymu i ognia, przy oguszajcym ryku

silników, majestatycznie wznosi sie, w niebo ogromna i

skomplikowana machina, potwierdzajc tryumf ludzkiego geniuszu
nad materi. Jednak na to samo mona spojrze take inaczej: jako

na przykad marnotrawstwa i konsumpcyjnego stosunku czowieka
do wiata. Oto bowiem do wyniesienia na orbit, okooziemsk
kilkuset kilogramów czy kilku ton adunku zuywa sie. w pare

minut tysice ton paliwa. Zatem pod wzgldem zuycia energii, nie

lie rodowiska, transport na orbit za i

nie jest powodem do dumy.

Zastanówmy si wic, jakie cechy powinien

miec idealny system transportu w Kosmos. Prze-

de wszystkim powinien by niezawodny - nieza-

lenie od pogody Ponadto powinien funkcjono-

wa bez stosowania masy reaktywnej, a wic
przeciwnie ni wspóczesne rakiety, które wyrzu-

caj strumie spalin po to. by móc si porusza.

Byoby wspaniale, gdyby w ogóle nie zuywa
energii czerpanej z naszej planety Ponadto -

gdyby by czysty dla rodowiska i cichy.

Wydawa si moe, ze nie sposób speni
wymienionych wymaga. A |ednak - z punktu

widzenia nauki - taki idealny sysem transportu na

orbit nie |est mrzonk. Co prawda wspóczesna

technika nie jest w stanie go zrealizowa, lecz w
cigu najbliszych pokole bdzie to moliwe.

Nasi nastpcybd wic z takim rozrzewnieniem

oglda archiwalne zdjcia z obecnych wypraw

w Kosmos. |ak my ogldamy pierwsze nieporad-

ne loty aeroplanów.

Jak wic bdzie wyglda idealny system

transportu na orbit' Zanim odpowiemy na to

pytanie - przypomnijmy par podstawowych in-

formacji, kfóre uatwi zrozumienie samei idei

Sputnik krcy wokó Ziemi na wysokoci kilku-

set kilometrów potrzebuje okoo pótorei godziny,

by okry nasz glob. Z praw mechaniki wynika,

ze gdyby nie byo na naszej planecie atmosfery,

to taki sputnik wypuszczony tuz nad powierz-

chni Ziemi okraby j w 843 minuty Aby do

minimum zmniejszy tarcie almosferyczne, które

dziaa hamuico na statek kosmiczny, wypuszcza

si sputniki na znacznych wysokociach i dlate-

go ich okres obiegu Ziemi jest duszy Przyka-

dowo - peny obieg Ziemi po orbicie koowej

oddalonej o 100 km od jej powierzchni wymaga

106 minut. Im wysza orbita - tym duszy jest

okres obiegu Gdy wysoko orbity wynosi do-

kadnie 35 770 km, wówczas ten okres wynosi

1436 minut, co odpowiada dokadnie dobie a-

stronomicznej. Jeli wic orbita pokrywa si z

paszczyzn równika, wówczas krcy po niej

sputnik w kierunku zgodnym z obrotem Ziemi

wyglda tak, |akby nieruchomo tkwi zawieszony

nad okrelonym punkiem planety Ta wanie or-

bita nosi nazw geostacjonarnej i jest szczegól-

nie uyteczna dla satelitów telekomunikacyjnych,

teledyfuzyjnych i innych. Dla lakich satelitów,

wanie na niej umieszczonych, nie trzeba bo-

wiem ruchomych ledzcych anten naziemnych.

Dwa raz w wybrany punkt i od

drobne (•

go na or

jonarna ma i

ke cechy. Na niej przyspieszenia grawitacyjne i

odrodkowe, dziaajce na krcy wokó Ziemi

obiekt, s w równowadze. Aby lepiej uzmysowi
sobie t waciwo, posumy si nastpujcym

przykadem Wyobramy sobie dug tyczk u-

slawion pionowo na równiku, bardzo dug -

ponad 100 000 km Pomimy na razie, z czego

jest ona wykonana i zatózmy ze jest wystarczaj-

co sztywna, by utrzyma si pionowo. Otó ta

cz tyczki, która jest poniej orbity geostacjo-

narnej,ciy bdzie ku Ziemi, poniewa jej prd-

ko liniowa jest niewystarczajca, by sia od-

rodkowa moga zrównoway jej ciar. Nato-

miast drugacz tyczki - powyej orbity geosta-

cjonarnej - bdzie staraa si uciec od Ziemi,

bowiem sita odrodkowa, wskutek wikszei

prdkoci liniowej, pokona sil cikoci. Zatem

im wysza tyczka, tym wiksza sita odrodkowa

konstrukcja bdzie si unosi nad równikiem, nie

wywierajc nacisku na powierzchni planety.

Z wylicze wynika, ze yczka o jednakowym

przekroju na cafei swoiej dugoci bdzie w takiej

równowadze wówczas, gdy signie wysokoci

143 700 km. W gruncie rzeczy nie ma jednak

potrzeby, by taka tyczka, a waciwie gigantyczna

wiea, miaa jednakowy przekrói Najwiksze na-

prenia wystpi bowiem w okolicach orbity

geostacjonarnej, a wic na tych wysokociach

powinna by ona najwytrzymalsza. Zatem wiea o
ksztacie bardzo dugiego wrzeciona - grubszego

porodku i zwajcego si na obu kocach -

bdzie ksztatem optymalnym.

Posuenie si jako przykadem dug sztywn

tyczk jest nieco mylce. Prosz bowiem zauwa-

y, ze w takiej wiey dziaa bd jedynie sity

rozcigajce. Zatem sensowniej i prociej bdzie

uzy liny zamiast tyczki. I tu dopiero dochodzimy

do sedna idei nowego systemu transportu w ko-

smos. Kady zapewne w modoci bawi si ci-

arkiem uwizanym na sznurku Wystarczyo go

odpowiednio szybko zakrci nad gow, by

sznurek si napry. A teraz prosz sobie wyo-

brazi, e na linie dugoci 144 000 km, przycze-

pionej do równika, uwizana jest dua masa i e
wszystko jest tak dobrane, by obrót „sznurka z

ciarkiem" pokrywa si dokadnie z obrotem

Ziemi Ukad taki bdzie w równowadze, a napit
lin mona wykorzysta jako prowadnic windy,

za pomoc którei mona bdzie wysya adunki

w Kosmos.

Czy mona wic zrobi lin, która byaby w
stanie speni takie warunki'' Spraw najwaniej-

sz jest jej wytrzymao. Taka lina musi wytrzy-

ma swój ciar, a waciwie ciar te| jej czci,

która bdzie midzy Ziemi a orbit geosiacjo-

narn. W rzeczywistoci musi by znacznie wy-

trzymalsza jeli uwzgldni laki, e musi by od-

powiednio naprona, skoro ma posuy jako

prowadnica znacznych adunków w Kosmos. Za-

stanówmy si zatem, jak wytrzymao na roz-

dokoczenie na stronie 62
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hmy |uz. ze na orbicie geosiacjonarnei sita od-

rodkowa musi co najmniei równoway ozar

liny bdcej poniej lej orbity, a wic odcnka liny

o dugoci 35 770 km W rzeczywistoci napioe

imy bdzie mmeisze. a 10 z dwóch powodów: po

pierwsze - przyciganie grawitacyjne imy ku Zie-

mi maieie wraz z kwadratem odlegoci przyci

ganej masy od rodka Ziemi, po drugie - sita

odrodkowa dziaajca na mas krc po orbi-

cie ronie liniowo wraz z odlegoci. Oba te

efekty powoduj, ze wytrzymao liny moe by
mniejsza Z oblicze wynika e napicie liny o

statym przekroju, niezbdne do utrzymania jej w
sianie równowagi, wyniesie na orbicie geostacjo-

narnej tyle. ile ciar na Ziemi oconka lej liny o

dugoci 4940 km

Zastanówmy si. czy istniej materiay, z któ-

rych lak lin mona by rebi' Pobieny prze-

gld materiaów, którymi obecnie dysponujemy

daie natychmiast odpowied na pytanie dlaczego

„winda do nieba" jest na razie nierealn ide

Wytrzymao najlepszej stali jest stukrotme

mmeisza od wymaganej do tycti porzeb. Najwy-

trzymalsze obecnie maieriay, wykonane na bazie

krysztaów nitkowych gratilu i wgliku krzemu,

daleko ustpuj naszym wymaganiom. Warto

lednak zauway, ze inynieria materiaowa roz-

wija s< bardzo szybko Przyjmijmy wic w na-

szych dalszych rozwaaniach, ze którego dnia

ludzko bdzie dysponowa odpowiednim two-

rzywem Odpadnie wówczas probiem. z czego

lak wind zrobi, ale pozostanie do rozwizania

Moim zdaniem, trzeba j zrobi w Kosmosie, z

dala od Ziemi, a potem przetransportowaw oko-

lice naszej planety i zakotwiczy w specjalnie do

lego celu przygoiowanym mieiscu na równiku. W
lym samym czasie na jej drugim kocu trzeba

zaczepi odpowiedni balast, który j napry.

Za budow liny z dala od Ziemi przemawia

konieczno zuycia ogromnei iloci materiau

konstukcyjnego, klóry trzeba by transportowa

na orbit Odrbn spraw jest dostpno ta-

kich materiaów na naszej planecie Tymczasem

tak si szczliwie skada, ze dwa rodzaie asie-

roidów bogate s w grafit i wglik krzemu, a wic
w te najbardziej obiecujce materiay. Zatem w
pasie asteroidów mona bdzie zaopatrywa si

w niezbdne surowce

Scenariusz caego przedsiwzicia bdzie

wic wyglda nastpujco: na wybranej asteroi-

dzie zostanie zbudowana elektrownia soneczna

lub termojdrowa, kora dostarczy energii nie-

zbdnej do eksploatacji tamtejszych surowców i

ich przetworzenia oraz do budowy samej liny i

niezbdnych urzdze. |ak kable nadprzewodz-

ce, platformy iransportowe itp. Gdycao bdzie

gciowa. wówczas lin przyholuje si w poblie

Ziemi, zakotwiczy na równiku i odpowiednio nap-

nie Taka linowa prowadnica bdzie miaa u ziemi

w przekroiu kilka metrów kwadratowych. Oczy-

wicie, musi by ona mocno zakotwiczona i tak

napita, by za jej pomoc mona byo wysya w
Kosmos adunki rzdu milionów ton. Gdyby sia

napierajca bya maa, wówczas laki adunek

mógby zakóci stabilno caego ukadu. I dla-

tego jest potrzebna znaczna masa uczepiona na

kocu liny.

By taka winda kosmiczna moga funkcjonowa

potrzeba leszcze energii, która bdzie i nap-

dza Mona sobie wyobrazi, ze jej ródtem b-
dzie elektrownia soneczna lub termojdrowa, u-

mieszczona na samej górze, a stamtd kablami

nadprzewodzcymi energia bdzie przesyana

wzdu liny az do Ziemi Mona sobie wyobrazi,

ze platformy z adunkiem kosmicznym bd n

mie pidko podrón rzdu 300 km na godzi-

n. Zatem transport adunku na orbit geostacjo-

narn lym sposobem trwa bdzie okoo 5 dni.

co w porównaniu z dzisiejszymi rakietami nie jest

wyczynem imponujcym Trzeba jednak pami-

ta, ze taka kosmiczn wind bdzie mona wy-

sya adunki bez przerwy, bez wzgldu na por
roku czy pogod, tote ten sposób bdzie nie-

wtpliwie konkurencyjny.

Ponadto kosmiczna winda bdzie „czysta" z

punktu widzenia ochrony rodowiska, czego nie

mona powiedzie o rakietach; ich liczne starty

mog zakóci niezwykle delikatn równowag w

dz* energetycznie prawie samowystarczalny

Mona bowiem sobie wyobrazi, e podczas

sprowadzenia adunków z Kosmosu na Ziemie

odzyskiwan energi bdzie si magazynowa,

by j nastpnie wykorzysta podczas wysyania

innych adunków z Ziemi na orbit W kadym
bd razie nie obciy ona naszego ziemskiego

systemu energetycznego

Gdy uda si zbudowa tak wind, wówczas

bdzie to prawdziwy most z Ziemi w Kosmos, po

którym w kadej chwili mona bdzie si dosta

na wybran orbit. Nasze wspóczesne rakiety

bd na lym Ile wyglda jak malekie czóenka

od czasu do czasu odbijajce od brzegu.

Kiedy tak. kosmiczny most ma szans po-

wsta? Zaley to od spenienia dwóch podstawo-

wych warunków: po pierwsze - musimy dyspo-

nowa wystarczajco wytrzymaym materiaem,

po drugie - musimy odkry i umie eksploatowa

pozaziemskie róda surowców niezbdnych do

budowy takiego systemu Prawdopodobnie oba

te warunki uda si speni w cigu najbliszych

50-100 lat.

Pumy wodze fantazji i spóirzmy w przysz-o odleg o kilka tysicy lat. Cywilizacja ju
wysza daleko poza Ziemi W Kosmosie istniej

kolonie ludzkie, samowystarczalne pod kadym
wzgldem. Ogromne stacje w liczbie wielu tysi-

cy s budowane z surowców pochodzcych z

pasa asteroidów. Istnieje jednak naluraina po-

trzeba podróowania midzy poszczególnymi

Koloniami, w celach handlowych lub turystycz-

nych, naukowych iip. Rzecz iasna, rodki irans-

porlu nie korzystaj z Sity odrzutu, do wytworze-

nia której potrzebna jest masa reaktywna Ko-

smiczne windy, których ide przedstawilimy, s
w powszechnym uytku. Dziki mm mona pod-

róowa od jednej kolonu do drugiei - po caym
Ukadzie Sonecznym.

I chocia cata cywilizacja bdzie Irwaa i do-

brze zorganizowana, lo iednak istnie bdzie ró-

do zakóce i kopotów, grocych jej nawel nie-

bezpieczestwem. Tym ródem jesi sama Zie-

mia, która - jak wiadomo - nie jest idealn kul i

chybocze si nieco wokó swej osi Dlatego wa-
nie istniej pewne osobliwoci pola grawitacyj-

nego zakócajce zarówno ruch samym kolonu

kosmicznych, jak i statków krcych midzy

mmi

Monawic sobie wyobrazi, e którego dnia

na specjalnym spotkaniu przedsiawicieli wszyst-

kich kolonii kosmicznych zostanie postawiony -

w imieniu caej ludzkoci - wniosek o koniecz-

noci usunicia przyczyny ych perturbacji. A

Ukadzie Sonecznym, na planety.

..Terra delenda est" - .Ziemi trzeba znisz-.

silnik zapewni platlor-

Wg „Science Digest"

opracowa
Andrzej Gorzym

Bodaj pierwsz gwiazd podwójn
dostrzeg przez lunet woski a-

stronom G. Riccioli w 1650 r. Pó-
niej spostrzegano ich coraz wicej,
ale nie wzbudzay specjalnego
zainteresowania - sdzono bo-
wiem, i ich blisko wynika z

przypadkowej zbienoci kierun-
ku (le na jednej prostej od obse-
rwatora, dlatego zlewaj sie razem,
ale w istocie mog by od siebie

bardzo odlege). Dopiero w kocu
XVIII wieku znakomitemu Willia-

mowi Herschelowi udao sie do-
wie, i olbrzymia wikszo ob-
serwowanych gwiazd podwójnych
s to rzeczywicie ukady blinia-
czych cial niebieskich. Inaczej mó-
wic, tzw. gwiazd podwójns po
prostu dwie gwiazdy
wspólny rodek.

Dzisiaj znanych jest kilkadziesit tysicy uka-

dów gwiazdowych podwójnych (i wielokrotnych) i

nie ulega wtpliwoci, e owa podwójno
gwiazd jest w Kosmosie bardzo pospolita, wrcz
lypowa Od pewnego wic czasu nie wydaje si
bezsensownym pylanie. czy nasze Soce jest

gwiazd samoln? Czy moe ma bliniacz sio-

str?

Od razu mona mnoy wtpliwoci: skoro w
pobliu Ukadu Sonecznego kryaby druga

gwiazda, atwo byoby j przecie dostrzec, a

gdyDy nawel bya gwiazd wygas, niewiecac.

lo i tak musiaaby zakóca ruchy planet i samego

Sfonca Otó niekoniecznie. W 1975 r ameryka-

ski astronom Kris Davidson wystpi z hipotez,

ze Soce ma niewidzialnego towarzysza, zwiza-

nego w ukadzie podwójnym. Wedle Davidsona

ów towarzysz byby w stadium „podczerwonego

kara". Jesi lo stadium, w którym wygasajca sil-

nie skurczona gwiazda ma ju stosunkowo nisk

temperatur i promieniuje w pamie podczerwie-

ni Tak wic „podczerwone kary" (po angielsku

inlrared dwarls) najatwiej mona by wykry spe-

cjaln aparatur, umieszczon ponad atmosfer

na sztucznych satelitach (bo atmosfera Ziemi -

poza pewnymi „oknami przezroczystoci" - po-

chania promieniowanie podczerwone). Obse-

rwacje nieba w widmie podczerwieni dopiero si

zaczynaj, a pierwszy satelita z odpowiedni do

lego aparatur zostat wystrzelony w 1983 r.

Dlatego, powiada Davidson. nie udao si do-

ld zobaczy podczerwonego towarzysza So-
ca Co za do drugiego zarzutu - o zakócaniu

biegu planet - lo i len atwo odeprze Skadniki

wielu gwiazd podwójnych pozoslaj w duych od

siebie odlegociach, za gwiazdy typu „pod-

czerwonych karów s bardzo mae. Towarzysz

Soca moe mie najwyzei jedn dziesit, a

najpewniej jedn sein masy Soca Tak maa
gwiazda z duei odlegoci nie wpywaaby na

ruch planet okoostonecznych. najwyej - twier-

dzi Dawdson - mogaby zakóca bieg kornel

wewntrz naszego Ukadu Dlatego wanie anali-

za ruchu komet powinna wskaza miejsce, gdzie

znajduje si „ciemna gwiazda". Davidson zapro-

ponowa dla niej nazw
;

Lucyfer,ksi ciemno-

ci, wadca piekie (Soce bowiem jesi wadc
wiata, królem dnia; dla niepamitajcych irady-

cji dodam, e „lucilerus" po acinie znaczy wa-
nie .nioscy wiato" i ze byo lo >mi zbunlowa-

nego anioa, strconego za kar do piekie)

Hipoleza Davidsona nie wzbudzia przesadne-

go zainteresowania, uznano j za ciekaw, ale

nieco „wyduman". Póniei kilka razy podnoszo-

no leszcze t spraw Wedle kolejnei hipotezy

niewidzialny towarzysz Soca miaby by gwiaz-

da neutronow Jest to kocowe stadium ewolu-

obie-



któw gwiezdnych. W porównaniu do wielkoci

przecitnych gwiazd, gwiazda neutronowa jest

wrcz mikroskopi|na - je| rozmiary sigaj zaled-

wie dziesitków kilometrów Za to jest niewary-

godnie gsta jej materia przypomina materie jd-

ra atomowego: jeden centymetr szecienny takiej

matem (naparstek 1

! wazy setki milionów ton...

Waciwoci tak niezwykego obiektu s take

niezwykle ale to juz mna historia W kadym razie

zupenie niedawno ieden ze sztucznych satelitów

odkry w pobliu Soca silne róda twardych

promieniowa" gamma, a wanie gwiazda neutro-

nowa powinna takie promieniowanie wysya
Owo ródo - ewentualn gwiazd - nazwano

Geminga i kto wie. czy nie jest to wanie tajem-

niczy bliniak Soca.
Prawdziwa bomba wybucha jednak dopiero w

roku 1984 Dwa niezalenie od siebie pracuice

zespoy uczonych amerykaskich ogtosity niemal

jednoczenie w synnym czasopimie „Natur ".

iz „Soce podrózuie w parze", ze wanie ma
bliniacz siostr, wygasa gwiazd! Tym razem

hipoteza umotywowana jest znacznie lepiej ni

domys Oavidsona

Jeden zespó skada si z Daniela P Whitmi-

re a z Uniwersytetu Poudniowo-Zachodmei Luiz-

lany i Alberta A. Jacksona z Orodka Komputero-

wego w Houston; drugi zespó stanowi Marc

David i Richard Muller z Berkeley oraz Piel Hut z

Princeton (te dwa uniwersytety nale do najsyn-

niejszych w USA) Ciekawe, iz oba zespoy prze-

stawiy niesychanie podobne, waciwie te same

nauka i SF
o si, e istniej pewne porednie

dowody na to, iz wanie cyklicznie, z podobnymi

okresami cyklów - cos niezwykego dziao si w
Ukadzie Sonecznym Wsparcie dla hipotezy a-

stronomów dala paleontologia Na niedawnym

sympozjum we Flagslafl w Arizonie (USA) uczeni

przedstawili wykres rytmu ewolucji ycia na Zie-

mi Scisle mówic by to wykfes wymierania jed-

nych gatunków i zastpowania ich mnymi Oka-

zuje si. iz wymieranie nie wystpuje równomier-

nie w cigu dzieiow ycia. Wrcz przeciwnie: wy-

kazuie regularn cykliczno Mniej wicei co 26-

28 milionów lat wystpuj maksima, czyli nage i

do krótkotrwae kataklizmy, w czasie których

ginie wielka liczba yjcych wtedy istot Dopiero

póniei ycie odradza si znowu, ale juz w zmie-

nionych formach Wierzchoki krzywej cyklu - od-

powiadajce maksimom wymierania - nie s
równe W czasie trwania ewolucji zdarzyy si

dwa tylko prawdziwe Wielkie Wymierania Jedno

pod koniec permu. w erze paleozoicznej, dwie-

cie kilkadziesit milionów lat temu Zgino wtedy

okoo 95 proc gatunków zasiedlajcych Ziemi!

Drugie Wielkie Wymieranie (patrz: Fantastyka" 3/

84) zdarzyo si 65 milionów lat temu, pod koniec

kredy w erze mezozoicznej. Wymaro wtedy 65

proc gatunków, w tym i dinozaury. Nadto mona
jeszcze wyróni (oczywicie na podstawie anali-

zy szcztków kopalnych) trzy due wymierania,

pic rednich i kilka mniejszych

ReJV.'arno cyklów wymierania i póniejsze-

go odradzania si gatunków zadziwiajco zgadza

nych hipotez czy pomysów.

Mona chyba przyzna, e hipoteza miercio-

nonej gwiazdy jest pasjonujca, niezwyka i

miaa Whiimire i Jackson nazwali tajemniczego

towarzysza Soca Gwiazd mierci (The Death

Star). Zespó z Barkeley-Princeton proponuje na-

zw Nemezis. Wedle mitów greckich Nemezis

bya bogini zemsty i surowei. bezlitosnej spra-

wiedliwoci. Bya uosobieniem kary boej za ró-

ne nieprawoci ludzkie. Przynosia nieuniknion

zapat - kar zwaszcza tym. którzy naduywali

wadzy, byli ponad miar bogaci, pyszni i har-

dzi.

Poniewa ostatnie wymieranie odbyo si ju
bardzo dawno, teraz wanie (ale „teraz" w sensie

geologicznym) zblia si kolejne, „nadciga Ne-

mezis, by spaci nam nasze grzechy " - jak po-

wiedzia pó artem, pól seoo który z astrono-

mów
Wydaje si przecie pewne, ze me musimy

obawia si Nemezis. Gwiazdy mierci Jeli rze-

czywicie istnieje, i jeli to ona wywoywaa Wiel-

kie Wymierania, to i lak mamy leszcze chyba z

par milionów lat przed sob (mamy - jako ludzki

gatunek). Najsmutniejsze za, ze ludzko sama
dla siebie speni rol Nemezis - naizwyczajniei

sama si wykoczy, niszczc przedtem inne for-

my ycia wokó siebie. Chyba ze ocknie si w
por

Z tamtej strony lustra

Gwiazda
Maciej Iowiecki

mierci

rezultaty, mona powiedzie, ze gówn rozmca

jest tylko nazwa proponowana dla tajemniczej

gwiazdy, ale o tym za chwile

Otó bliniacza siostra Soca kry po orbicie

eliptycznej, bardzo rozleglej, mmei wiecei co 26

milionów lat zbliajc si najbardziej do strefy

Ukadu Sonecznego - gdzie poza orbit Pluto-

na. I wanie w tym miejscu, poza orbit Plutona,

na kracach Ukadu znajduje si najprawdopo

dobni ..wylgarnia komet", czyli rejon ich szcze-

gólnego zagszczenia Tak hipotez postawi

ju pó wieku temu sawny holenderski astronom

van Oort Wyrazi on opini, iz komety s cile
zwizane ze Socem, tworz wokó niej co w
rodzaju gigantycznej chmury, wdrujcej wraz z

caym Ukadem Sonecznym w przestrzeni gaiak

tycznej Zatem niewidoczny towarzysz Soca,
przechodzc co 26 milionów lat przez ów .kome-

torodny" rejon van Oorla powinien mie bardzo

ga komety^ ich zwykych orbit i kieruje w gb
Systemu Sonecznego - wiedziano juz dawno,

snujc na ten lemat róne hipotezy Fakt zakóce
najprociei daie si wytumaczy wpywem obce-

go ciaa niebieskiego o duej sile grawitacji Pa-

suje to iak ula do koncepcji bliskiei Socu
gwiazdy neutronowej Jeli by |ednak sprawc

zakóce mia byc wanie niewidoczny Iowa

rysz Soca, lo owe szczególne zakócenia w
ruchach komet powinny wystpowa cyklicznie -

z maksimami wanie co 26 milionów lal Czy

mona w ogóle sprawdzi co takiego' Czy mo-

na stwierdzi, co dziao si z kome'ami 'egular

nie co dwadziecia kilka milionów lat w
przeszoci?

si z ustalon zupenie mnymi metodami regular-

noci przyblie hipotetycznej bliniaczki So-
ca Uczeni przeprowadzili wiec nasieouiace.

miae rozumowanie wymieranie gatunków na

Ziemi zastpowanie lednych innymi miao cha-

rakter cykliczny Maksima cyklu byty wielkimi ka-

taklizmami ich regularno wskazuie. ze przyczy-

na musiaa byc wspólna i napewmei - pozaziem-

ska Mogo to zatem wyglda tak oo Ukadu
Sonecznego niebezpiecznie zblia sie gwiazda-

btiniaczka, \o\ zblienie wywouje zakócenie ru-

chu kornel, niektóre komety przebiegaia wiec bli-

sko Ziemi niektóre - po prostu wala w nasz

glob 1

Uderzenie komety w Ziemie wywouje 'ozne

skutki uboczne miedzy in.nyrm moe w wielkim

stopniu naruszy równowag klimatyczna naru-

szenie równowagi wywouje gwatowne zmiany w
rodowisku le wtórne skulki - zmiany rodowi

ska - powoduia z kolei wymieranie nieprzystoso

.vanych do tych zmian zwierza i
rolin W nowych

warunkach, w których me mog |uz .zyc gatunki

sowane

Schemat ten moe rrnec rone warianty, rone
okolicznoci mogy zmienia przebieg wydarze,

ale sedno sprawy pozostaje: regularnie powta-

rzajce si katastrofy kosmiczne co pewien czas

„przestawiay zegar ewolucji" na Ziemi Natural-

nie, koncepcja zwizania przebiegu ewolucji y-

cia na Ziemi z koncepcj, e Soce podróuje w
ukadzie podwójnym - jest tylko hipotez Oczy-

wiste jest. iz wytoczono przeciw lej hipotezie róz

ne argumenty, wykazujc jej sabe mieisca Nie

przedstawiam tych argumentów bo brak ju;

mieisca. *tes?la przece fetasteny \c me s >oz

piawanii imiii.oi'.','!'!, mc/in ^-wnem iest tylko



Po có lotem bi w gwiazdy, na co ycia wiry,

na copikno i szczcie, i rozum i stawa,

i co z pieni, co z dwiku rozalonej liry,

po co szale i cierpie, na co praca krwawa
( )

jeli mier nas przemieni w marn garstk bota,
jeli wieczno - niestety - tylko bajka zota?

( z tomu „Na strunach duszy", 1895)

JERZY
UAWSKI

poezja i fantastyka
zaltowanych uniesie duszy rozpaczajcej nad

tragizmem losu, przemijalnoci ycia, ulotnoci

pragnie, marze, nadziei. Tatrzaskie erotyki,

wzorowane na nastrojowych wierszach Tetmaje-

ra, urzekaj ponadludzkim spokojem Przyrody,

surowym, monumentalnym, penym tajemnic pej-

zaem, który z ogromn trafnoci zostanie prze-

niesiony w realia Srebrnego Globu. Symbolem

niedocigego pikna jest kwiat Lotosu rozkwita-

icy pod dwikami pieni harfiarza. „Wszak my
wszyscy- pisze uawski - jestemy tylko pióra-

mi w olbrzymim skrzydle powszechnej duszy

ludzkie/ i drymy, gdy ona wiatr bije, w prochu i

wirze rozkrwawiamy skronie, gdy opuszczone

po ziemi si wlecze. I tsknimy, tsknimy bez

koca za tym rzeczywistym wiatem, któryjest od

Jerzym uawskim wspomina si zwykle przy

okazji wznowie jego ..trylogii ksiycowej" („Na

srebrnym globie". 1903; „Zwycizca". 1910: „Sta-

ra Ziemia", 1911). Kim byt naprawd, co napisat,

jak oceniali go wspóczeni? Te pytania powra-

caj zbyt rzadko i nic dziwnego, ze coraz trudniei

na nie odpowiada.

Autor „Zwycizcy" urodzi si 14 lipca 1874

roku w Lipowcu pod Dbic By synem Kazimie-

rza, uczestnika powstania styczniowego i Józefy

z Gosawskich, stryjeczn wnuczki poety Maury-

cego. Zgodnie z wol oica studiowa najpierw na

tidgenossisches Politechnikum w Zurychu, na-

stepie na Wydziale Filozofii w Bernie Szwaicar-

Skim. Mia znakomitych wykadowców - nalea

do nich sam Richard Avenawus. wspótwórca

empiriokrytycyzmu. W czerwcu '897 roku na

podstawie rozprawy „Das Problem der Kausalitat

bei Spinoza", uawski otrzyma stopie doktora

filozofii. Po bezskutecznych staraniach o docen-

tur w Bernie wrócit do kraju, ale i tu spotkao go

niepowodzenie. Nie uzyskawszy stypendium

naukowego krakowskiei Akademii Umieitnoci

musia przyj posad suplementa (zastpcy

nauczyciela) w prowincjonalnym Jale Rozpo-

cz wówczas systematyczn wspóprac z kra-

kowskim „yciem" i akademickim periodykiem

„Modo", do którego pisywali tak znani autorzy

jak Staff, Orkan. Ortwin i Jedlicz. W roku 1898

przeniós si do Krakowa: by pocztkowo prele-

gentem Oddziau Krakowskiego Uniwersytetu

weor
ytnej, kulturze XIX stulecia i . . Ksiycu). Przy po-

parciu Tadeusza Pawlikowskiego, ówczesnego

dyrektora teatru lwowskiego, wystawi wikszo
swoich sztuk scenicznych. W roku 1904 rozpo-

trwajcy a do roku 1910 (zwiedzi w tym czasie

Szwajcari, Wochy, Angli. Niemcy i Francj).

Wielki mionik i znawca Tatr by jednym z najak-

tywniejszych organizatorów Górskiego Ochotni-

czego Pogotowia Ratunkowego: bra udzia w

wielu wyprawach ratunkowych (m.in. po Klimka

Bachled na gra Turni Jaworowych), wspina si

wyczynowo, mia nawet na swoim koncie kilka

pierwszych, udanych wej (Smoczy Szczyt po-

tudniowo-zachodnim ebrem z Doliny Zomisk,

abi Ko, Gerlach od pónocy z Kaczej Doliny).W
roku 1910. wraz z drugon - Kazimier Hanic-

k, przeniós si na stae do Zakopanego. Jego

witkiewiczowska willa „Lada' (Chaubiskiego 9)

bya miejscem spotka wie>u ludzi pióra: Tetma-

jera, Orkana, Kasprowicza Staffa oraz... modego

Stanisawa Ignacego Witkiewicza, który uczestni-

czy w wielogodzinnych dyskusjach filozoficz-

nych. W roku 1914 uawski wstpi do Legionów.

W kilkanacie miesicy póniej, w pierwszych

dniach pobytu na froncie, zapad na tyfus brzusz-

ny. Umar w szpitalu wojskowym w Dbicy 9

sierpnia 1915 roku.

Literacki dorobek Jerzego uawskiego impo-

nuje sw rónorodnoci: obejmuje kilka drama-

tów historycznych (m.in.: „Eros i Psyche", 1903;

„Dyktator", 1902: „Jjoia", 1905; „Koniec Mesja-

sza", 1909). krótkie formy prozatorskie („Opowia-

dania proz", 1902). refleksje estetyczne („Pro-

legomena", 1902. ..Miasta umare". 1918) i arku-

sze poetyckie zebrane w czterotomowej edycji z

roku 1908.

O popularnoci autora „Starej Ziemi" na prze-

omie XIX i XX stulecia wiadczy fakt, i sam Przy-

byszewski zazdroci mu sawy, a niektóre z jego

dramatów, wystawiane na scenach krakowskich i

lwowskich w znakomitei obsadzie aktorskiej,

spotykay si z niekamanym entuzjazmem pu-

blicznoci. Niestety, bardzo szybko o utawskim

zapomniano: „zaciya na mm literacko i wtór-

no nie tylko ksztatu artystycznego, ale i samej

inspiracji twórcze/, zbyt/awne. a czsto zbyt gor-

liwe podporzdkowane si wymogom epoki."

Jest w tych sowach wiele prawdy. Trzeba pa-

mita, i uawski, obok Miciskiegc, Irzyko-

wskiego, Lemiana, Orkana, Staffa, Brzozowskie-

ciy wyranie na przestaniu jego utworów. Tak

byo zwaszcza w przypadku modernistycznych

wierszy poety. W debiutanckim tomiku „Na stru-

nach duszy" uawski przyznawa si jeszcze do

pokrewiestw romantycznych. Zbiór „Intermez-

zo" (1897) opatrzy znamiennym mottem zaczerp-

nitym z dygresji Sowackiego „jestem panteista

troch i romantyk". W „Stancach o pieni" (1897)

cytowa Mickiewicza, Krasiskiego, Ujejskiego i

Asnyka, ale tom „Poezie II" (1900), zrodzony z kli-

matu moderny krakowskiei, powici w ogrom-

dedykowa poemat „Lotos"). W zbiorach z lat 1902

(„Z domu niewoli") i 1904 - („Pokosie")dwicz
nuty patriotyzmu, odywa fascynacja twórczoci

Nietzschego oraz „Ksigami niektórymi z ydo-

wskich pism starego zakonu wybranymi". Poezja

uawskiego pena jest tradycyjnych motywów

neoromantycznych: wtków, toposów literackich.

wska rozpacz i ból istnienia, ów bezbrzeny pe-

symizm majcy swe róda w cigej walce z

przeciwnociami, nieuchronnym deniu ku

mierci. I std wanie trudno zgodzi si z s-

dem Heleny Karwackiej, i „uawski daleki jest

od modernistycznych nastrojów dekadenckich
"

(zob. „Obraz literatury polskiej", tom 2).

Oryginalnoci najciekawszych wierszy poety

naleaoby poszukiwa w zupenie innym miejs-

cu. Jego liryka zachowuje znamiona niepowta-

rzalnoci dziki rzadko spotykanemu zjawisku:

uracjonalnianiu treci, nadaniu poezji rangi roz-

strzygni filozoficznych. Idea ustawicznego po-

szukiwania Prawdy jest leitmotivem wielu wierszy

uawskiego. Od Nietzschego przejmuje autor

„Lotosu" zasad poszukiwania celu i sensu ycia

w samym czowieku, przekonanie, i wola mocy

ksztatuje oblicze wiata. To przewiadczenie po-

zostaje jednak w konflikcie z pesymistycznymi

wnioskami Schopenhauera: bezustanny pd ku

nowemu yciu staje si lepym niespenieniem,

przynosi cierpienie, ból, krzywd. Wyzwoleniem

moe by kontemplacja pikna i wartoci etycz-

nych. W tragicznym spitrzeniu przeciwiestw,

walce rozumu z uczuciem uawski przyznaje

pierwszestwo temu ostatniemu - czasem waha

si, jak w cytowanym wierszu „Dwie moce", który

zdaje siczy ogie z wod, ale znacznie cz-
ciej demaskuje krucho, iluzoryczn niezawod-

no teorii naukowych tworzonych przez uomne
postacie mdrców, magów, ziemskich proroków

(„Nad gruzami"). Podobny motyw odyje w „trylo-

gii ksiycowej" kiedy bohater romantycznego e-

xodusu - Jan Korecki przyzna z gorycz: „umie-

ram jako dobrowolna ofiara wszechpotnej-

cHa na ten glob niegocinny (...). Mimo te wszyst-

kie refleksje czuj wcijedno: strach, bezbrze-

ny, rozpaczliwy strach. S rzeczy niepojte, o któ-

rych wiemy mato, bardzo mao, to co nie-

znane, które od wieków urga wszelkiej wie-

dzy, wszystkim badaniom i dociekaniom".

Dzi, po siedemdziesiciu latach, poezja ua-
wskiego mocno si zestarzaa i z trudnoci od-

powiada kryteriom naszej, wielce awangardowej

epoki. Proste, nieco banalne rymy, tradycyjna

tyków (by, co prawda, uawski twórc tak zwa-

nej „kaskady" - „pieni w trzy spadki zamanej",

ale nikt jegb ladem nie poszed). Mimo to, spra-

wy, o których pisa nadal s aktualne, a jego

uporczywych powrotów do róde czowieczes-

twa nie mona pomin milczeniem.



poezja i fantastyka

moce
Dwie w gbi duszy mei bój wiod wadze,

dwa archanioy o zakrytei twarzy,
- " "

1—
'en i

Pierwszy chce lotów bezkresnych i wierzy,

i nieskoczono wysnu z siebie moe,
stwarzajc skrzydom niecigtym przestworze,

drugi - moc jego i to niebios mierzy

Wic zamm pierwszy rozwinie swe skrzyda,

nim w Ikarowe podróe wyruszy,

luz go ten drugi chodna doni sida..

Tak bez ustanku walcz

(z cyklu „Dolce stll moro" 1900-1904)

Nad gruzami
Ha, myliciele! wy wali ur

Prawdy, co wc
dzi si w bez . __

jutro wie o mch juz zaginie w switcie 1

Biada stworzeniu, co pod dacherr kruchym

Stawio skarby swoje i ogniska,

wierzc stuletniei potdze zamczyska,

z jkiem i

Biada gobim tam u szczytu gniazdom!

W proc" jutro padn razem z wie dumna
razem i zocon krzyow kolumn,
co wczorai blaskiem urgaa gwiazdom!

Abyy mona bez wiecznego strachu,

kretem by trzeba pod powierzchni zierru,

olepn chodzi drogami czarnemi

i sioca nie zna ani wity gmachu!

Ha! albo ortem! Wzbi sie ponad wie;

i z góry patrze na zniszczenia lady,

na konajce poród gruzów i

Bez odpoczynku i bez pokrzepienia

lak si pod niebem orlim way lotem

i gardzi wity walcych si grzmoiem,

i gardzi ziemi, co wiecznie si zmienia!

A kiedy w skrzydach |u nie stanie mocy,
orze samotny, któryy bez gniazda,

upadnie z nieba, iak strcona gwiazda,

na ono gruzów, zapomnie i nocy...

(z cyklu „Smutki" 1893-1897)

Nikte wiato
Mylaem tedy. ze w rku latarni

mam juz. co wszystkie tajnie mi rozwieci

manowce Bytu, któremi Duch leci -

a oto ciemno znów sie ku mnie garnie.

.

Minionych ludów, zamierzchych stuleci

pene mdroci otwarem spiarnie -

i swialo moie lak zagaso marnie,

jako uczywo w nieystej zamieci

Bom znalaz nowe zagadki iedynie

i slare straszne, drczce pytania,

ponad któremi duch si ludzki sania

bez odpowiedzi -, a czas rzek pynie

i tam w otchaniach gdzie przepada - cichy,

unoszc z sob pian ludzkiej pychy.

numro" 1900-1904)
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